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Сервiсно-орiєнтована система комп’ютерного проектування iз
залученням грiд-обчислень
Постiйне зростання складностi ПЗ, використання гiбридних технологiй розробки, забезпечення кросплатформностi, потреба у високопродуктивних обчислювальних ресурсах, проблеми
iнтеграцiї з iснуючим ПЗ обумовлюють необхiднiсть перегляду традицiйної «монолiтної» моделi архiтектури систем проектування на користь розподiлених схем. Сервiсно-орiєнтована
архiтектура (СОА) дiстала визнання як архiтектурний шаблон побудови розподiлених систем
промислового масштабу, а тому може розглядатися як перспективна модель i для побудови
сучасних розподiлених мережевих САПР.
Загальна вiдмiннiсть запропонованої архiтектури
(рис.1) вiд традицiйних клiєнт-серверних систем (таких, як NetALLTED [1]) полягає у декомпозицiї функцiоналу серверної сторони системи на набiр самостiйних веб-сервiсiв (моделювання, конвертацiї даних,
оптимiзацiї тощо). Для виконання проектних процедур цi «функцiональнi веб-сервiси» викликаються центральним сервiсом виконання завдань, з яким опосередковано взаємодiє користувач через портал доступу.
В задачу сервiсу виконання завдань входить динамiчний виклик доступних сервiсiв вiдповiдно до задач
користувача, тобто має мiсце компонування (або «оркестрування») веб-сервiсiв. Серед варiантiв реалiзацiї механiзму компонування було обрано пiдхiд, що базується
на усталених веб-стандартах, а саме — мовi WS-BPEL
2.0, враховуючи кiлькiсть сумiсних з нею комерцiйних
та вiдкритих засобiв (OW2 Orchestra, Apache ODE i
Рис. 1. Базовi компоненти
т.п.) та наявний досвiд використання в iнженерних та
архiтектури
дослiдницьких проектах [2].
До переваг пiдходу, заснованого на динамiчному компонуваннi функцiональних веб-сервiсiв,
можна вiднести: стандартизованi протоколи та вiдкритi iнтерфейси сервiсiв, що полегшують
пiдтримку системи та iнтеграцiю до неї нового функцiоналу; можливiсть залучення високопродуктивних та грiд-обчислень через грiд-сервiси; можливiсть редагування конфiгурацiї
маршрутiв проектування самими користувачами, а не лише розробниками системи. Недолiки такої архiтектури полягають, головним чином, у зростаннi її складностi порiвняно з
«монолiтними» серверними рiшеннями, бiльшiй iнтенсивностi взаємодiй мiж компонентами
архiтектури та, вiдповiдно, деякому сповiльненнi роботи через затримки при виконаннi мережевих транзакцiй. Однак у системах, призначених для виконання тривалих обчислень
на рiзних етапах маршрутiв проектування, внесок цих затримок нехтовно малий при вищiй
гнучкостi системи та можливостi переносити обчислення на високопродуктивнi ресурси та
у грiд. Представлена архiтектура була взята за основу при розробцi мiждисциплiнарного
комплексу оптимального математичного моделювання в грiд-середовищi на базi функцiоналу
комплексу ALLTED.
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