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Веб сервiси процесiв моделювання
Базуючись на сьогоднiшньому процесi зближення грiд- i веб-сервiсiв в свiтi, планується розроблення i впровадження комплексу веб-сервiсiв, якi задовольняли б потреби
в iнженерних обчисленнях i обчислювальнiй пiдтримцi наукових дослiджень широкого
кола дослiдникiв i iнженерiв.
Веб-сервiси мiстять програмнi коди для виконання конкретних завдань з iнженерних
обчислень i оброблення даних, а також вiдображення результатiв обчислень на кластерних структурах. Вони забезпечують вирiшення рiвнянь математичних моделей в
залежностi вiд їх типу (диференцiйнi, алгебро-нелiнiйнi, лiнiйнi) i призначеного iнженерного аналiзу.
Використовуючи веб-сервiси користувач може конструювати своє прикладне програмне застосування, використовуючи рiзнi програмнi платформи, такi як PHP, ASP,
JSP скрипти, JavaBeans, COM-об’єкти, та обирати маршрут (чи послiдовнiсть) необхiдних йому обчислень, для чого в сервiсах передбачаються спецiальнi порти даних з
погодженими форматами, а користувачевi надаються вiдповiдний iнтерфейс з мовою
складання маршруту обчислень.
В роботi розглянуто всi основнi пiдходiв по створенню веб-сервiсiв, а саме такi:
• SOAP-сервiси;
• REST-сервiси;
• WSRF-сервiси.
В порiвняннi цих рiзних пiдходiв одним з основних критерiїв для порiвняння є вимоги до безпеки передачi даних, вбудованi додатковi можливостi та функцiонал, а також
сумiснiсть сервiсу для роботи з рiзним промiжним програмним забезпеченням (ППО).
Розглянуто сумiснiсть с ППО Nordugrid, gLite. Також важливу роль при виборi технологiї для створення прикладного грiд-сервiсу є сумiснiсть з iснуючим ПО, iнструментами
розробки, якiстю та кiлькостi технiчної документацiї.
Основними цiлями для розробки грiд-сервiсiв на даному етапi є:
• задачi створення iнформацiйних сервiсiв;
• сервiси запуску задач;
• передачi даних в грiд.
Важливим аспектом в процесi запуску веб-сервiсу є його реєстрацiя, адже кiлькiсть
запланованих веб-сервiсiв є досить великою. В роботi розглянуто стандарт UDDI (Universal Description Discovery & Integration) – iнструмент для розташування описiв вебсервiсiв (WSDL) для подальшого їх пошуку iншими органiзацiями та iнтеграцiї в свої
системи. Цей iнструмент є досить важливим та корисним, оскiльки дає можливiсть доступу до сервiсiв з будь-якої робочої станцiї, оснащеної веб-браузером, проте не завжди
є корисним, враховуючи специфiку запуску задач в грiд.
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