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Особливостi промiжного програмного забезпечення Грiд рiзних типiв
При роботi з великою кiлькiстю iнформацiї виникає потреба у вiдповiднiй кiлькостi обчислювальних ресурсiв, ресурсiв збереження та передачi даних. Можливостi, що
вiдкриває Грiд перед користувачами, дозволяють ефективно використовувати потужнi
обчислювальнi ресурси рiзних органiзацiй для вирiшення наукових, iнженерних, бiзнесових та iнших задач, якi потребують обробки великих масивiв даних чи виконання
складних обчислень.
Для рiзних типiв задач має сенс застосування вiдповiдної iнфраструктури. Так для
передачi, збереження та пошуку даних використовується Грiд даних. В таких системах
найбiльш критичними є надiйнiсть сховища, забезпечення реплiкацiї даних на рiзних
вузлах для збiльшення швидкостi доступу.
Для обробки iнформацiї та наукових розрахункiв застосовуються служби обчислювального Грiд. В таких системах велике значення має правильний вибiр ресурсiв для
конкретної задачi з урахуванням наявностi необхiдного програмного забезпечення, завантаженостi, швидкостi доступу до сховища з вхiдними даними.
Подальший розвиток iнтернету та намагання зробити iнформацiю у ньому бiльш систематизованою призвели до появи так званого семантичного веб. Вiдповiдно у Грiд,
який є певною надбудовою над iнтернетом, також намагаються реалiзувати подiбну
функцiональнiсть. Семантичний Грiд є розширенням звичайного Грiд, що застосовує
онтологiй для пошуку сервiсiв та обробки iнформацiї.
Промiжне програмне забезпечення у свою чергу також вiдрiзняється одне вiд одного
способами органiзацiї взаємодiї мiж ресурсами та користувачами, складнiстю реалiзацiї
менеджера ресурсiв та його функцiями, можливостями щодо монiторингу та облiку. З
погляду розгортання промiжне програмне забезпечення може використовувати вiдкриту
архiтектуру Грiд служб (OGSA) або базуватися на моделi веб сервiсiв (WS-RF).
При виборi промiжного програмного забезпечення слiд особливу увагу звернути на
функцiональнi можливостi, якi забезпечують:
• аутентифiкацiю та авторизацiю користувачiв;
• цiлiснiсть даних;
• справедливий розподiл ресурсiв;
• безпеку даних при передачi та обробцi;
• можливiсть розширення та iнтеграцiї;
За умов постiйного розвитку та оновлення версiй важливою є також проблема функцiональної сумiсностi промiжного програмного забезпечення. Iнтероперативнiсть забезпечує можливiсть об’єднання в єдину мережу рiзних iнфраструктур, наприклад, для
залучення додаткових ресурсiв при виконаннi певного завдання.
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