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Розробка фреймворку для створення grid-застосувань
Незважаючи на розвиток та впровадження grid-технологiй у рiзнi галузi науки, створення
метакомп’ютерного середовища на базi внутрiшнiх обчислювальних ресурсiв пiдприємства
або вирiшення прикладних задач в iснуючому grid-середовищi являє собою складну технiчну
задачу та пов’язано iз значними часовими та матерiальними затратами. Основними проблемами
є вiдсутнiсть високорiвневих засобiв, недостатнiсть вiдповiдної документацiї та спецiалiстiв,
вiдсутнiсть iнтеграцiї мiж iснуючим промiжним програмним забезпеченням (ППЗ) [2, 4].
На сьогоднi iснують вiртуальнi органiзацiї (ВО) [1], в межах яких органiзованi питання
керування ресурсами та полiтикою доступу користувачiв, однак бiльшiсть ВО не надають
зручного iнтерфейсу для використання спецiалiзованих грiд-сервiсiв та для спiвпрацi учасникiв
ВО над розробкою нових сервiсiв. Навiть базовi грiд-операцiї виконуються в консольному
режимi, що робить неможливим використання грiд-середовища прикладними спецiалiстами.
Слiд вiдмiтити схожiсть iнфрастуктур ВО, створених для рiзних галузей науки, оскiльки
найбiльш адаптованими до вирiшення у грiд-середовищi є задачi, що характеризуються такою
методикою обчислень: одночасний запуск задачi на декiлькох обчислювальних ресурсах з
рiзними порцiями вхiдних даних або декомпозицiя задачi на декiлька автономних пiдзадач,
якi можуть виконуватись паралельно. Для останнього виду задач сучасне ППЗ не надає
механiзмiв автоматизованого запуску (тобто потребує окремого запуску кожної з пiдзадач).
Фреймворки для реалiзацiї грiд-порталiв (Genius, GANGA, GridSphere) характеризуються
недостатнiм функцiоналом та частою змiною API [3].
В зв’язку з окресленими вище проблемами, у роботi пропонується створення фреймворку
для розробки грiд-порталiв, який надає API для:
1. виконання базових грiд-операцiй (створення проксi-сертифiкату, перегляд доступних обчислювальних ресурсiв та сховищ даних, запуск задачi, монiторинг виконання, отримання
результатiв та iн.);
2. автоматизованої генерацiї файлу опису задачi (iз реалiзацiєї засобiв визначення workflow
задачi з метою видiлення послiдовних та паралельних участкiв);
3. монiторингу стану ресурсiв ВО;
4. створення такого виду грiд-ресурсiв як сховищ даних, що можуть використовуватись для
виконання обчислень iншими учасниками ВО, однак лишаються закритими вiд прямого
доступу.
Останнє є окремою задачею зi створення засобiв розгортання грiд-сервiсiв вирiшення задач,
яким властива наступна схема органiзацiї обчислень: використання для обчислень статистичних (або iнших) даних вiддалених пiдприємств (що часто є конкуруючими) без вiдкриття
прямого доступу до iнформацiї. Приклади подiбних задач – задачi аналiзу економiчних ризикiв
пiдприємств та економiчного прогнозування; вирiшення медичних задач; обробка екологiчних
даних регiонiв та iн. Методика органiзацiї подiбних сервiсiв полягає у виконаннi локальних
обчислень на даних окремих пiдприємств з отриманням промiжних оцiнок та подальшому
об’єднаннi результатiв. Алгоритми промiжних обчислень та об’єднання результатiв можуть
налаштовуватись.
На даний момент фреймворк орiєнтується на використання та пiдтримку ARC Nordugrid 11.05,
в подальшому планується пiдтримка gLite.
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