


систем засобами математичного апарату транзиційних систем та мереж Петрі. Для
розроблення програмних засобів використано методи проектування та профілювання
програмних систем, зокрема об'єктно- орієнтований підхід та подійно- орієнтоване

програмування. Об'єктивною формою перевірки на обгрунтованість і адекватність
результатів єзкоректно виконані експериментальні дослідження та практичні

впровадження розроблених в дисертаційній роботі методів інтеграції технологій

віртуалізаціїв грід.
Наукова новизна результатів дисертації. Автор претендує на наукову новизну

ряду отриманих ним результатів:
І. Вперше запропоновано метод запуску віртуальних машин як грід-завдань

шляхом інтеграції технологій віртуалізації в грід, що не призводить до модифікації
методів та підходів до програмно-апаратної конфігурації робочих вузлів обчислювальних
кластерів грід-інфраструктур.

З цим можна погодитися, але не зрозуміло, у чому полягає модифікація методів та
підходів до програмно-апаратної конфігурації кластерів.

2. Вперше запропоновано методи забезпечення інтерактивного доступу
виконуваним прикладним ГПЗ шляхом віддаленого підключення до запущених віртуальних
машиняк грід-завдань за допомогою стандартних протоколів віддаленого доступу.

З цим теж можна погодитися, але не зрозуміло, скільки методів розроблено, щоїх
поєднує та чим вони відрізняються.

3. Вперше створено та інтегровано до віртуальних лабораторій науково-дослідних
проектів грід-сервіс автоматизації запуску віртуальних машин як грід-завдань.

4. Вперше показано застосовність математичного апарату транзиційних систем та

мереж Петрі для моделювання роботи грід-сервісів автоматизації запуску завдань
користувачів.

5. Вперше застосовано математичнийапарат транзиційних систем та мереж Петрі
для моделювання роботи грід-сервісу автоматизації запуску віртуальних машин як грід-
завдань.

Теоретичне та практичне значення роботи. Наукове значення дисертації
полягає у тому, що у роботі запропоновано новий підхід до використання технологій і

програмних засобів віртуалізації для формування середовища виконання прикладного
програмного|забезпечення в  грід-завданні.|Розроблені|методи забезпечення
інтерактивного доступу виконуваним прикладним програмним забезпеченням шляхом
віддаленого підключення до запущених віртуальних машин як грід-завдань за допомогою
стандартних протоколів віддаленого доступу є науково-методичною базою для розробки
відповідних інформаційних технологій.

Дисертант зробив суттєвий внесок у розв'язання актуальної науково-технічної
задачі розробки методів інтеграції технологій віртуалізації для формування середовища
виконання прикладного програмного забезпечення у грід-завданні.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені методи
інтеграції технологій віртуалізації у грід мають суттєве значення при використанніу грід-
інфраструктурах різноманітного прикладного програмного забезпечення, що дуже
важливо для гетерогенних паралельних та розподілених обчислювальних систем.

Практичне значення дисертації підтверджується застосуванням результатів
досліджень в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України, Інституті
молекулярної біології і генетики НАН України, Інституті проблем моделювання в

енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України та Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка.



Загальна характеристика структури і змісту дисертаційної роботи та
автореферату.

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, що
містять основні результати роботи, списку використаної літератури зі 119 найменувань,
трьох додатків (додаток А містить 5 актів впровадження результатів дисертаційної
роботи) та 30 рисунків. Повний обсяг дисертації складає 198 сторінок, з них 150 --
сторінок основного тексту.

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обгрунтовано актуальність
теми дослідження таїї відповідність науковим програмам. Сформульовано метутазадачі
дослідження, визначено об'єкт, предмет та методи дослідження; подано наукову новизну
та практичне значення одержаних результатів. Наведено відомості про використання та
апробацію результатів дисертації, зазначено особистий внесок здобувача в роботах, що
написано у співавторстві.

.

У першому розділі досліджено|програмно-апаратну архітектуру  грід-
інфраструктури, що спроектовано для забезпечення доступу до множини різнотипних
ресурсів, об'єднання їх в єдину інтероперабельну систему, забезпечення взаємодії всіх
компонент інфраструктури та надання доступу до множини ресурсів кінцевим
користувачам відповідно до політик доступу віртуальної організації. Показано, що грід-
інфраструктура не передбачає засобів та механізмів централізованого керування
прикладним 1ІЗ, а лише містить засоби виявлення наявного прикладного ПЗ на
інформаційно-обчислювальних елементах грід.

У другому розділі проаналізовано особливості технологій віртуалізації,
розроблено метод запуску ВМ як грід-завдань та метод інтерактивної взаємодії з
прикладним ПЗ у грід-завданнях. Доведено, що для запуску ВМ доцільно використати
ресурси існуючої інфраструктури робочих вузлів обчислювальних кластерів грід-
інфраструктури. На основі аналізу особливостей програмно-апаратної архітектури
обчислювального кластера як елемента грід-інфраструктури сформовано вимоги до
методів та технологій віртуалізації. Здійснено порівняння методів віртуалізації згідно
сформованих вимог. Запропоновано метод запуску віртуальних машин як грід-завдань,
який інтегрує технології та методи віртуалізації в робочі вузли обчислювального кластера
грід-інфраструктури шляхом запуску віртуальних машин як грід-завдань. Розроблений

метод запуску віртуальних машиняк грід-завдань передбачає налаштування прав доступу
для запуску віртуальних машин методом віртуалізаціїна рівні 05 або апаратної підтримки
віртуалізації та паравіртуалізації, які є типовими завданнями адміністрування та не
призводять до модифікації  програмно-апаратної конфігурації робочого вузла
обчислювального кластера грід-інфраструктури. Запропоновано метод інтерактивної
взаємодії з прикладним ПЗу грід, що використовує метод запуску віртуальної машини як
грід-завдання та дозволяє взаємодіятиз різними сімействами 08.

У третьому розділі проаналізовано програмні реалізації методів віртуалізації,
досліджено їх застосовність в обчислювальному грід, розроблено архітектуру та
реалізовано програмний комплекс Ваїпбому на основі запропонованих у другомурозділі
методів запуску ВМ якгрід завдань та інтерактивної взаємодії з прикладним ПЗ.

У четвертому розділі спроектовано архітектуру та реалізовано грід-сервіс
автоматизації запуску ВМ як грід-завдань. Взаємодія з розробленим сервісом виконується
через КЕЗТ АРІ інтерфейс, що реалізує ключові засоби взаємодії з грід-інфраструктурою
для запуску ВМ та відслідковування їх стану. Виконано математичне моделювання
процесу запуску ВМ як грід-завдання сервісом автоматизації засобами Мереж Петрі та
транзиційних систем у типовій конфігурації грід-інфраструктури, до складу якої входять
три обчислювальних елементи, центральні грід-сервіси та інфраструктура зберігання
даниху грід.



У висновках наведені найбільш важливі наукові та практичні результати,
отримані в дисертації, та ступінь їх впровадження.

В цілому дисертаційну роботу можна кваліфікувати як комплексне теоретично-
прикладне дослідження, в якому завдання інтеграції технологій віртуалізації в грід
розглянуто під різними кутами зору, запропоновано методи, програмні засоби,
архітектури програмних систем, технологій і, власне, діючих систем, які апробовані,
впровадженій готові для розповсюдження.

Апробація результатів дисертації та повнота викладення їх в опублікованих
роботах. Ознайомлення з дисертацією, авторефератом та копіями статей і тез дозволяє
зробитизвисновок про повноту викладення здобутих наукових результатів в

опублікованих працях. Результати виконаних досліджень опублікованоу 14 публікаціях:б
наукових статей, у тому числі б у фахових виданнях: з них 1 стаття у виданні, яке входить
до наукометричних баз даних, І -- в іноземному науковому виданні, та 8 - у матеріалах і

тезах доповідей на наукових конференціях.
Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на 11 конференціях.
Оцінка мови, стилю та оформлення дисертації та автореферату. Робота

написана на достатньому мовно-стилістичному рівні. Зміст автореферату дисертації
відображає основні положення дисертації і відповідає вимогам щодо його оформлення.

Дисертація оформлена згідно з вимогами МОН України. Приємне враження
склалося від наявності у кожному параграфі зроблених автором висновків по параграфу,
які виділені шрифтовим начертанням. Наявність таких висновків полегшує читання та
сприйняття роботи.

Дискусійні положення та критичні зауваження до роботи. При цілком
позитивній оцінці роботи вважаю за необхідне зробити такі зауваження до змісту
дисертаційної роботи та автореферату.

1. На рисунку 1. лінії, які з'єднують блоки, позначені стрілками. Зазвичай стрілка
вказує на напрямок інформаційної взаємодії або напрямок передачі інформації. На
рисунку вони вказують на напрямок інформаційної взаємодії лише згори до низу, що не
відповідає дійсності. Їх слід було зробити або двонаправленими, або взагалі прибрати.

2. Рисунок 1.1 називається «Архітектура ...» але «архітектура» дуже ємке поняття,
яке визначає та описує набір типів даних, операцій та характеристик кожного окремо
взятого рівня, взаємодію між рівнями та ін. У даному випадку слід було використати
термін «структура», оскільки на рисунку наведена саме структуру. Хоча параграф 1.1

дійсно присвячено аналізу архітектури грід-інфраструктури.
3. В параграфі 3.4.1 вказано «Перед запуском віртуальної машини засобами

Каїпбом УМ еззепііаїз ... виконується редагування системних файлів ..» але не
вказується, у чому полягає сутність редагування.

4. В параграфі 3.4.2 вказано «... користувачу потрібно передати ІР-адресу, порт,
протокол, логін та пароль для віддаленого підключення до гостьової О5...», але не
визначено, яким чином можна безпечно передати логін та пароль.

5. Параграф 3.4.3 Називається «Швидкодія прикладного ПЗ у віртуальній
машині...», але параграф присвячено оцініованню накладних витрат при запуску
віртуальних машин.

6. У параграфі 4.3.6 вказано, що « ... означає, що у випадку виходу з ладу СЕ
віртуальна машинане буде працювати. Аналіз причин, за якими ці переходи не працюють,
показує, що грід-сервіс повинен перезапустити грід-завдання, завантажувати знову дані та
образ віртуальної машини з відновленням СЕ, щоб перезапустити на ньомувіртуальну
машину. Іншими словами, в проекті взасмодії грід-сервісу та СЕ, описаного цією
математичною моделлю, потрібні дії для відновлення гірд-завданняі його даних».

Не зрозуміло:
Якимчиномвизначається той факт, що СЕ (Сотрийпе, Еіептепі) вийшов з ладу?
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Дисертаційне дослідження О.Ф. Борецького присвячено реалізації саме 

цієї ідеї: воно спрямоване на розробку методології, яка дозволяє запускати ВМ 

як грід-завдання та забезпечує інтерактивну взаємодію користувача з 

прикладним ПЗ, що виконується на цій ВМ. Запропоновані методи дозволяють 

виконувати прикладне ПЗ в керованому, ізольованому, незалежному від 

використаного обчислювального ресурсу середовищі віртуальної машини, 

запущеної як звичайне грід-завдання. Реалізація даного підходу здатна істотно 

розширити межі застосування традиційної технології грід-обчислень. 

Отже, наукова задача, яку вирішує дисертант, є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційне дослідження здійснювалося в рамках наступних НДР: 

– «Засоби забезпечення надійності збереження даних та керування 

ресурсами в грід інфраструктурі для наукових та освітніх установ України на 

базі технології IBM Mainframe» (ДР № 0111U005489), 2011-2012 рр.; 

– «Фізичні та інформаційні процеси у конденсованому середовищі та 

біологічних системах з великою кількістю зв’язків» (ДР № 11БФ052-03); 

– «Масштабовані засоби створення і застосування грід-банків даних 

української грід-інфраструктури для ефективного вирішення прикладних 

задач» (ДР № 0113U005511), 2013 р.; 

– «Медична грід-система для популяційних досліджень в галузі 

кардіології на базі даних електрокардіограм» (ДР № 0113U001825), 2013 р.; 

– «Розвиток телекомунікаційних сервісів ВО «Медгрід» для підтримки 

відкладених телеконсультацій та популяційних досліджень в галузі 

функціональної діагностики» (ДР № 0114U000673), 2014-2015 рр.; 

– «Розвиток сервісів ВО «Медгрід» для підтримки мобільних 

діагностичних платформ та персоніфікованої діагностики на базі 

електрокардіографії» (ДР № 0116U006190), 2016 р.; 

– «Дослідження і створення сучасних методів проектування 

суперкомп’ютерних систем» (ДР № 16КФ052-01), 2016-2020 рр. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

Кожен з чотирьох розділів дисертації відображає певну частку загальної 

роботи, складаючи разом цілісне та завершене наукове дослідження. Всі 
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положення та висновки дисертаційної роботи знаходяться у відповідності до 

загальновідомих наукових положень, ґрунтуються на отриманих 

експериментальних результатах та пройшли апробацію на національних та 

міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном. 

Достовірність висновків і рекомендацій практичного характеру щодо 

впровадження результатів дослідження підтверджується не тільки проведеними 

експериментами, але також позитивним досвідом використання створених на їх 

основі програмних додатків в Українському національному гріді протягом 

кількох останніх років. 

Наукова новизна отриманих результатів 

У дисертаційній роботі вирішена науково-технічна задача, що полягає у 

створенні методів організації ефективних обчислень у комп'ютерних системах, 

а саме – методів використання технологій і програмних засобів віртуалізації 

для формування середовища виконання прикладного програмного забезпечення 

за допомогою грід-завдання. В певному сенсі запропоновані методи дозволяють 

використовувати грід-інфраструктуру в якості хмарного сервіса рівня PaaS 

(Platform as a Service). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

1. Вперше запропоновано метод запуску віртуальних машин як грід-

завдань, який на відміну від відомих підходів не призводить до модифікації 

програмно-апаратних конфігурацій обчислювальних елементів грід-

інфраструктури. 

2. Вперше запропоновано метод забезпечення інтерактивного доступу до 

встановленого на віртуальних машинах, запущених як грід-завдання, 

прикладного програмного забезпечення, що відрізняється використанням 

стандартних протоколів віддаленого доступу. 

3. Вдосконалено принципи побудови сервісів запуску віртуальних машин 

як грід-завдань, що відрізняється використанням технології віртуалізації на 

рівні операційної системи (з використанням контейнерів). 

4. Набули подальшого розвитку принципи моделювання роботи сервісу 

автоматизації запуску віртуальних машин як грід-завдань за рахунок 

використання математичних апаратів транзиційних систем та мереж Петрі. 
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Повнота викладу основних результатів 

Основні результати дисертації достатньо повно відображено в 14 

наукових працях, включаючи 5 статей у наукових фахових виданнях України, 

що затверджено МОН, 1 статтю у науковому журналі, що має міжнародний 

імпакт-фактор, і 8 публікацій за результатами науково-технічних конференцій. 

Зміст автореферату повністю відображає основні положення дисертації. 

Значущість висновків здобувача для науки і практики 

Наукова значущість проведеного дослідження полягає в тому, що в ньому 

запропоновано нове вирішення важливої науково-прикладної проблеми в теорії 

побудови високопродуктивних обчислювальних систем. 

Практичну цінність обумовлює той факт, що запропоновані автором 

методи були реалізовані у вигляді відповідних методик, алгоритмів та 

програмного забезпечення, яке складається з наступних засобів: 

– комплекс ПЗ, що дозволяє запускати два типи ВМ як грід-завдання: з 

незалежною від робочих вузлів обчислювальних кластерів операційною 

системою та без емуляції апаратних компонентів; 

– комплекс ПЗ запуску та виконання прикладного ПЗ у ВМ, які запущені 

як грід-завдання; 

– комплекс ПЗ, який забезпечує інтерактивну взаємодію з прикладним ПЗ 

у ВМ, які запущено як грід-завдання, засобами протоколів віддаленого доступу 

до ОС; 

– система автоматизації запуску ВМ як грід-завдань, що дозволяє 

існуючим веб-застосункам віртуальних організацій використовувати програмні 

засоби виконання прикладного ПЗ у ВМ. 

Перелічені розробки використано в низці науково-дослідних проектів 

Українського національного гріду, що підтверджується відповідними 

документами. 

Зауваження до дисертаційної роботи 

1. В авторефераті замість повного переліку завдань, які потрібно було 

вирішити автору для досягнення мети дисертаційної роботи, наведена, 

фактично, лише уточнена постановка задачі, до якої автор дійшов у кінці 

першого розділу. Як наслідок, до даного переліку не увійшла значна частина 
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роботи, що виконана автором стосовно дослідження та аналізу сучасних грід-

технологій, тобто, фактично, весь перший розділ дисертації. Це ускладнює 

коректну оцінку дисертаційної роботи за змістом автореферату. 

2. В дисертаційній роботі недостатньо чітко поданий аналіз попередніх 

робіт, що вирішували подібну наукову задачу, та їх недоліків. Відповідний 

підрозділ 1.4 має назву "Формування середовища виконання прикладного ПЗ у 

грід", з якої складно зрозуміти, що саме в цьому підрозділі аналізуються відомі 

наукові результати за темою даного дисертаційного дослідження. 

3. В тексті дисертації також недостатньо чітко відокремлені власні 

здобутки автора від загальновідомої інформації. 

4. Результати проведених у підрозділах 2.2 та 3.1 порівняльних аналізів 

відомих технологій віртуалізації та засобів їх реалізації доцільно було б подати 

у вигляді таблиць. 

5. У четвертому розділі не обґрунтовано, чому в якості засобів 

моделювання процесів запуску віртуальних машин як грід-завдань з метою 

оцінки впливу на грід-систему обрано мережі Петрі та транзицiйні системи. 

6. Текст дисертації містить граматичні та пунктуаційні помилки, зокрема: 

– стор. 28, третій абзац зверху: "Терміном «Грід» – позначають підхід" 

замість "Терміном «Грід» позначають підхід"; 

– стор. 35, другий абзац зверху, а також стор. 62, другий абзац знизу: "а, 

лише, містить засоби" замість "а лише містить засоби"; 

– стор. 36, четвертий абзац знизу: "дозволяє дозволяє ізолювати" замість 

"дозволяє ізолювати"; 

– стор. 38, четвертий абзац знизу: "Існує множина різноманітних 

реалізацій паралельних файлових систем найпоширенішими з яких є" замість 

"Існує багато різноманітних реалізацій паралельних файлових систем, 

найпоширенішими з яких є"; 

– стор. 48, другий абзац зверху: "показано на Рис. 2.6" замість "показано 

на рис. 1.6"; 

– стор. 67, другий абзац зверху: "виконують завдання велика кількість 

користувачів" замість "виконує завдання велика кількість користувачів"; 

– стор. 77, другий абзац зверху: "для отримання доступу до ресурсів 
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обчислювального потрібно" замість "для отримання доступу до ресурсів 

обчислювального кластера потрібно"; 

– стор. 84, другий абзац знизу: "запуск, виконання та завдання після 

зупинки віртуальної машини" замість "запуск, виконання та завершення 

завдання після зупинки віртуальної машини"; 

– стор. 84, перший абзац знизу: "Всі вищезначенi операції" замість "Всі 

вищезазначені операції"; 

– стор. 86, перший абзац знизу: "хї образи" замість "їх образи" та "грід-

користувачів" замість "грід-користувачів"; 

– стор. 87, перший абзац зверху: "час завантаження образу перед, що в 

свою чергу" замість "час завантаження образу, що в свою чергу"; 

– стор. 87, перший абзац знизу: "дозdолить" замість "дозволить"; 

– стор. 104, другий абзац знизу: "Наявності Rainbow ARC RTE на 

певному CE свідчить" замість "Наявність Rainbow ARC RTE на певному CE 

свідчить"; 

– стор. 105, третій абзац зверху: "Компоненти програмного комплексу 

зібрано у rpm-пакетів" замість "Компоненти програмного комплексу зібрано у 

rpm-пакети"; 

– стор. 109, другий абзац зверху: "Використання паравiртуалiзованих 

пристроїв для OS Windows можливий" замість "Використання 

паравiртуалiзованих пристроїв для OS Windows можливо"; 

– стор. 124, другий абзац знизу: "методи, що інтегрують технології 

віртуалізації в грід? використані для" замість "методи, що інтегрують 

технології віртуалізації в грід, використані для"; 

– стор. 130, перший абзац знизу: "роботи з системним віртуалізації" 

замість "роботи з системним ПЗ віртуалізації"; 

– стор. 145, третій абзац зверху: "процесу запуск грід-завдань" замість 

"процесу запуску грід-завдань"; 

– посилання 79 та 81 у списку використаних джерел дублюються. 

Але вказані зауваження не зменшують наукову та практичну цінність 

дисертаційної роботи. 




