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Хмарнi обчислення в комп’ютеризацiї проектування
Цього лiта пiд час щорiчної конференцiї Design Automation Бернi Мейерсон (Bernie
Meyerson), вiце-президент з iнновацiй фiрми IBM, багато говорив про можливостi хмарних обчислень при вирiшеннi задач автоматизацiї проектування в електроннiй промисловостi
[1]. Меерсон заявив, що один iз самих потужних драйверiв для цього ринку полягає у використаннi серверiв i зниженнi витрат на електроенергiю. Вiн, зокрема, сказав: “витрати
на IТ ростуть неухильно. Це дуже ускладнює iнновацiї. Не можуть бiльше двоє хлопцiв у
гаражi покласти початок великої компанiї (натяк на Microsoft i Apple) ... сьогоднi початкiвцi
повиннi озброїтися дорогим обчислювальним обладнанням. Якщо, звичайно, вони не вирiшили
використовувати хмар”. Починаючи з 2011 року, в свiтi iнтенсивно розпочатi розробки з
iнженерного моделювання в хмарi [2-6]. Їх поява була обумовлена попереднiми успiшними
дослiдженнями можливостi об’єднання грiд- i хмарних ресурсiв [7]. В таблицi №1 наводяться
характеристики найбiльш вiдомих програм моделювання, метою яких є використання хмарних
ресурсiв.
Табл. 1. Сучаснi хмарнi програми моделювання
Компанiя

Програма

Джерело

FineSim Pro є першою програмою,
http://www.automation.com/
якадозволяє дизайнерам в хмарi
Magma Design перевiрити змiшанi системи на кристалi
content/magmas-latest
Automation (СНК) за допомогою одного двигуна без
-version-of-ﬁnesim-pro
-delivers-3x-faster-runtime
використання двох двигунiв за
традицiйним рiшенням.
TINACloud - це хмарний варiант
популярної багатомовної он-лайн
TINA програми схемо технiчного
Tanner EDA
http://www.tina.com/English/tina/
моделювання , яка в даний час
працює в браузерi без попередньої
установки i в будь-якiй точцi свiту.
PartSim - це он-лайн схемо технiчний
тренажер для Cloud, який включає в
себе повний Spice3f5 двигун
PartSim
http://www.partsim.com/examples
моделювання, веб-графiчний редактор
i графiчний переглядач вихiдних
сигналiв.
RT-LAB, повнiстю iнтегрована з
MATLAB / Simulink ®, є вiдкрита
Opal-RT
http://www.opal-rt.com/
програма моделювання в реальному
Technologies
company/company-proﬁle
часi програмна, яка докорiнно змiнює
модельно-орiєнтоване проектування
Для моделювання використовується
http://www.hpcinthecloud.com/
приватна хмара з 20000 ядер, яка
hpccloud/2011-03-08/eda_
IBM
управляє 150 терабайтами оперативної
industry-leaders-build-a-caseпам’ятi i виконує 40000
for-clouds-explore-limitations
дискретних завдань на день
Iснує реальна можливiсть для України прийняти активну участь в згаданiй мiжнароднiй
спiвпрацi з моделювання в хмарi , продемонструвавши випереджаючi результати, якщо спи-
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ратися на результати проекту «Мiждисциплiнарний комплекс оптимального математичного
моделювання в грiд-середовищi з автоматичним формуванням i вирiшенням рiвнянь вiдповiдних математичних моделей», який виконувався IПСА в 2011-2012 роках. То був пошуковий
проект, присвячений, головним чином, дослiдженню можливостi та шляхам перенесення пакета
ALLTED в грiд-середовище [8]. При цьому в його структурi видiлялися клiєнтська i серверна
частини, взаємодiя яких вивчалося. В клiєнтську частину, що завантажується звичайним
браузером, був вбудований графiчний редактор, що дозволяє формувати описи завдань на
проектування. Був реалiзований прототип системи управлiння потоками робiт, працюючої
з WS-BPEL описами маршруту обчислень. Серверна частина у виглядi поки що цiлiсної
програми ALLTED розмiщена на вузлах ресурсного центру НТУУ «КПI» нацiональної грiдiнфраструктури. При цьому дослiджувалася можливiсть паралельної органiзацiї обчислень
та проводився аналiз i модифiкацiя сучасних методiв i алгоритмiв побудови програмного
забезпечення для аналiзу статичних станiв i динамiчних режимiв об’єктiв дослiджень у тимчасовому i частотному просторах. Була змiнена органiзацiя обчислень в пакетi ALLTED,
в результатi чого всi обчислювальнi операцiї стали обмiнюватися даними мiж собою через
загальну базу даних. Розроблена технiчна документацiя по установцi, тестування та супроводу
перших альфа-версiї мiждисциплiнарного комплексу в грiд-iнфраструктурi i для її випробування користувачами побудований сайт www.allted.com. Тим самим було створено умови для
подальшої розробки i розгортання повномасштабної версiї iнфраструктури c планувальником
потокiв завдань (workﬂow) для математичного моделювання складних технiчних об’єктiв i
процесiв як композицiї веб-сервiсiв в грiд- та хмарному середовищах. При цьому доступ до
неї можливий з будь-якого робочого мiсця нацiональної грiд-iнфраструктури, оснащеного
звичайним браузером. Цей комплекс математичного моделювання задовольнятиме потреби
вiтчизняних користувачiв українського Грiд у наукових та науково-прикладних дослiдженнях,
пiдтримуючи мережне колективне дослiдження складних об’єктiв (процесiв) розподiленою
групою розробникiв, i забезпечуватиме користувачу можливiсть в iнтерактивному режимi
обирати маршрут математичного експерименту, тобто послiдовнiсть потрiбних процедур моделювання чи обчислень, для чого створюється вiдповiдний iнтерфейс з мовою планування
маршруту обчислень.
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