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Хмарнi i Грiд обчислення для е-науки
Хмарнi i Грiд обчислення розвиваються паралельно i використовуються в сучаснiй еiнфраструктурi суспiльства. Дослiдження зв’язкiв мiж ними i тенденцiй їх розвитку дозволяють
краще органiзувати розподiленi обчислення в академiчних i комерцiйних е-iнфраструктурах,
об’єднуючи можливостi цих двох важливих парадигм. Грiд є об’єднанням комп’ютерiв, якi
зазвичай належать рiзним власникам i географiчно розподiленi, але користувачi можуть
роздiляти доступ до цих об’єднаних ресурсiв. Прикладами можуть бути е-iнфраструктури
EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) в Європi i OSG (Open Science Grid) в США.
Хмара є об’єднанням комп’ютерiв, якi належать одному власнику, при цьому користувачi
можуть орендувати доступ до цих роздiляємих ресурсiв. Прикладами можуть бути Amazon
Elastic Compute Cloud, Google App Engine, IBM Enterprise Data Centre, etc. Грiд i Хмари
мають наступнi спiльнi риси: вони забезпечують доступ до вiддiлених комп’ютерних ресурсiв
i забезпечують сервiси для користувачiв. Грiд на сьогоднi є досить поширеною формою
органiзацiї розподiлених обчислень, яка виникла з iнiцiативи наукової спiльноти фiзикiв i
стала звичною для iнших галузей е-науки (концепцiя сформована у 1997, а грiд- система EGEE
побудована у 2004). Напроти, хмари знаходяться зараз на експериментальному етапi розвитку
(виникли в 2007 ) i їх послуги пропонуються лише декiлькома провiдними IТ компанiями.
Послуги грiд, як форми спiвпрацi науковцiв, часто можуть бути безкоштовними, в той час, як
Хмара надає лише комерцiйнi послуги. Крiм того, грiд концентрується на забезпеченнi доступу
до рiзних ресурсiв багатьох сайтiв, а Хмара розрахована на надання ресурсiв з обчислень i
пам’ятi на замовлення.
Хмарнi обчислення довели свою перевагу в ефективностi i спрощеннi обслуговування
у випадках, коли бiзнесу потрiбен доступ до сконцентрованих однорiдних ресурсiв. Але
специфiчнi IТ вимоги наукової спiльноти (перш за все, з можливостi спiвпрацi) виправдовують
подальше iснування грiд- iнфраструктур, тому що iснуючi зараз комерцiйнi Хмари ще не
в змозi пiдтримувати складнi сценарiї спiльних дослiджень, якi потребують вченi. До того
ж залишаються питання щодо безпеки, враховуючи її теперiшнiй рiвень в Хмарах. Схожi i
вiдмiннi властивостi Грiд i Хмари перелiченi в табл. 1.
Звичайно, слiд очiкувати подальший розвиток
хмарних послуг. Але грiд, що розвивається колективно науковою громадою, в своїх послугах, здається, буде завжди випереджати послуги Amazon
i Google та iнших, бо науковцi добре розумiють,
що їм потрiбно, i концентрують свої зусилля на
оперативному задоволеннi своїх потреб в iнтересах розвитку науки. Природно постає питання
про доцiльнiсть i можливiсть об’єднання грiд- i
хмарних сервiсiв (рис. 1) i про можливi здобутки
вiд цього для рiзних галузей науки, починаючи з
ядерної фiзики i закiнчуючи генною iнженерiєю.
Очiкуються здобутки як для користувачiв (зменшення вартостi i тривалостi обчислень), так i для
провайдерiв (зменшення операцiйних витрат на Рис. 1. Концептуальна модель об’єднання
пiдтримку функцiонування грiд сайтiв). Хмари
грiд- i хмарних послуг
можуть успiшно використовуватися в якостi локальних ресурсiв, а грiд об’єднувати цi ресурси в нацiональнi е-iнфраструктури. Тому доцiльно
дослiдити наслiдки використання хмарних технологiй (наприклад, вiртуалiзацiї) в iснуючих
грiд-iнфраструктурах, з одного боку, i можливостi побудови грiд-сервiсiв поверх вiртуальних
iнфраструктур, з другого. В грiд головне - це сумiснiсть при спiвпрацi (interoperability), в Хмарi
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- надання вiртуальних ресурсiв на замовлення. Для їх об’єднання потрiбно спочатку навчитися
спрощувати i будувати вiдкритi Хмари (або розробити вiльнi компоненти для побудови Хмари), з одного боку, а також вiдiйти вiд складних грiд рiшень i сьогоденного iнтерфейсу грiда.
Тiльки при цих умовах можна говорити про можливiсть досягнення найбiльшою ефективностi
об’єднаних грiд- i хмарних обчислень, коли для хмарних послуг будуть використовуватися
iнтерфейси, що базуються на грiд-сервiсах, а грiд- технологiї будуть вживанi для об’єднання
Хмар.
Табл. 1. Схожiсть i розбiжнiсть Грiд i Хмари
Грiд (наприклад, EGEE)

Хмара (наприклад, Amazon)

Призначення

Доступ до обчислювальних
ресурсiв i пам’ятi, що спiльно
використовуються

Доступ до обчислювальних
ресурсiв i пам’ятi, що
орендуються

Провайдери

Дослiдницькi iнститути i
унiверситети

Великi iндустрiальнi компанiї

Користувачi

Колаборацiї вчених i ВО

Малi та середнi комерцiйнi фiрми

Державнi провайдери i науковi гранти

Провайдери Хмари i орендатори

В розподiлених центрах

В централiзованих центрах

Платники
Розташування

Функцiонування Грiд є вiдкритою технологiєю.
Причини
використання

Переваги

Недолiки

Хмара є приватною технологiєю.

Немає потреби створювати i
пiдтримувати свiй власний
центр, можна виконати бiльший
обсяг робiт i вирiшити бiльш складнi
задачi

Немає потреби створювати i
пiдтримувати свiй власний
центр, можна отримати
додатковi ресурси

Спiвпраця: грiд надає
платформу для розподiленої
спiвпрацi вчених
Власнiсть: провайдери ресурсiв
зберiгають власнiсть на
ресурси, якi вони внесли в грiд
Надiйнiсть:: грiд-система
розмiщена на багатьох сайтах,
що зменшує ризик у випадку
вiдмови одного з сайтiв

Гучнiсть: користувач може
швидко збiльшити ресурси
Надiйнiсть: провайдер ресурсiв
бере на себе фiнансовi
зобов’язання з забезпечення
якостi послуги Простота
використання: користувач
може порiвняльно просто i
швидко почати вирiшувати свої
задачi

Складнiсть: будувати i
експлуатувати грiд складно,
тому користувач повинен мати
певний рiвень досвiду

Загальнiсть: Хмари не
пропонують багатьох високо
-рiвневих сервiсiв, якi
притаманнi грiд
Безпека: Хмара розмiщується
на одному сайтi, що збiльшує
ризик виходу з ладу всiєї
системи
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