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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Оброблення великих об’ємів експериментальних 

даних, зокрема, наукові дослідження соціально-економічних процесів та 

природних явищ, потребують значних обчислювальних ресурсів. 

Обчислювальний грiд – форма розподілених обчислень, яка передбачає 

об’єднання у одну інфраструктуру високопродуктивних гетерогенних 

обчислювальних кластерів, які можуть бути суттєво віддалені один від одного. 

Така організація дозволяє задовольнити потребу в значних обчислювальних 

ресурсах. Для об’єднання просторово розподілених гетерогенних кластерів 

університетів та науково-дослідних організацій побудовано та розвиваються 

міжнародні (Worldwide LHC Computing Grid), регіональні (European Grid 

Infrastructure) i національні (Український національний грiд (УНГ)) грiд-

iнфраструктури. 

Застосування грiд-обчислень у науково-дослідних проєктах, дозволило 

отримати вагомі результати у фізиці високих енергій, молекулярній біології, 

астрофізиці, медицині. Це стало поштовхом до побудови сучасних 

комп’ютерних iнфраструктур. 

Вагомий внесок у фундаментальні та науково-практичні дослідження 

даного напряму внесли: I. Foster, L. Massimo, B. Konya, Анісімов А.В., 

Дорошенко А.Ю., Погорілий С.Д., Кривий С.Л., Петренко А.І., Стіренко С.Г. 

До складу грiд-iнфраструктур входять кластери, що мають різні апаратні 

конфігурації робочих вузлів для виконання обчислень, сховища даних, системне 

програмне забезпечення та політики адміністрування. Існуюче програмне 

забезпечення (ПЗ) грiд-iнфраструктур дозволяє надавати доступ віртуальним 

організаціям (ВО) для виконання користувачами обчислень, зберігати дані та 

моніторити ресурси без зміни політик адміністрування кластерів. 

Грiд-завдання виконуються у пакетному режимі на вузлах кластерів грiд-

iнфраструктур. Це накладає вимоги, що призводяь до залежності прикладного 

ПЗ від середовища виконання, що унеможливлює інтерактивну взаємодію з 

прикладним ПЗ. 

У науково-дослідних проєктах, які застосовують грід, використовується 

специфічне для проєкту, спеціалізоване прикладне ПЗ моделювання та 

оброблення даних. Контроль актуальності апаратного та програмного 

забезпечення при цьому потребує в умовах гетерогенної інфраструктур грiд 

значних адміністративних зусиль. Для кожного користувача обчислювальних 

ресурсів виконується індивідуальне встановлення бібліотек, прикладного ПЗ та 

налаштування середовища виконання на кожному ресурсі грiд. 

Вагомий внесок у вирішення задач формування керованого середовища 

виконання прикладного ПЗ у грід-завданнях зробили: Тульчинський В. Г., 

Фальфушинський В.В., а також: R. Murri, S. Maffioletti, P. Buncic, C. Aguado, 

J. Bloomer та ін. Однак, їх результати не дозволяють без модифiкацiї конфiгурацiї 

елементів грід-системи сформувати незалежне вiд робочого вузла кероване 

середовище, у якому буде працювати прикладне ПЗ грід-завдання. 
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Тому, залишається актуальним завдання дослідження дисертаційної 

роботи з розроблення методів інтеграції в грід технологій віртуалізації, як засобу 

створення середовища роботи прикладного ПЗ грід-завдань. Поєднання 

можливості формування середовища виконання прикладного ПЗ та інтерактивна 

взаємодія з ним у віртуальних машинах (ВМ), запущених як грiд-завдання, 

дозволить урізноманітнити прикладне ПЗ, що значно розширить межі 

застосування грiд-технологiй. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у рамках наступних науково-дослідних тем: 

• “Засоби забезпечення надійності збереження даних та керування 

ресурсами в грiд інфраструктурі для наукових та освітніх установ 

України на базі технології IBM Mainframe“ номер державної реєстрації 

0111U005489, 2011-2012 рр.; 

• “Фізичні та інформаційні процеси у конденсованому середовищі та 

біологічних системах з великою кількістю зв’язків“ номер державної 

реєстрації теми: 11БФ052-03; 

• “Масштабовані засоби створення i застосування грiд-банкiв даних 

української грiд-iнфраструктури для ефективного вирішення 

прикладних задач“ номер державної реєстрації 0113U005511, 2013 р.; 

• “Медична грiд-система для популяційних досліджень в галузі 

кардіології на базі даних електрокардіограм – 4 рік виконання“ номер 

державної реєстрації 0113U001825, 2013 р.; 

• “Розвиток телекомунікаційних сервісів ВО «Медгрiд» для підтримки 

відкладених телеконсультацiй та популяційних досліджень в галузі 

функціональної діагностики“ номер державної реєстрації 0114U000673, 

2014-2015 рр.; 

• “Розвиток сервісів ВО «Медгрiд» для підтримки мобільних 

діагностичних платформ та персоніфікованої діагностики на базі 

електрокардіографії“ номер державної реєстрації 0116U006190, 2016 р.; 

• “Дослідження i створення сучасних методів проектування 

суперкомп’ютерних систем“ номер державної реєстрації 16КФ052-01, 

2016-2020 рр. 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Мета роботи полягає у 

розробленні методів та програмних засобів створення середовища, незалежного 

від конфігурації гетерогенних ресурсів грiд-iнфраструктури, шляхом інтеграції 

технологій віртуалізації та використання прикладного ПЗ у ВМ, запущених як 

грiд-завдання. Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно вирішити 

наступні задачі: 

1. Розробити метод запуску ВМ, як грiд-завдання, шляхом iнтеграцiї 

методiв та засобiв вiртуалiзацiї в iнформацiйно-обчислювальний елемент грiд-

iнфраструктури, який не потребуватиме модифiкацiї пiдходiв i засобiв 

конфiгурування та набору системного ПЗ цього елементу. 

2. Створити метод виконання прикладного ПЗ у керованому iзольованому 

середовищi ВМ, запущеної як грiд-завдання. 
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3. Розробити метод iнтерактивного доступу до взаємодiї з прикладним ПЗ 

у ВМ, що запущена як грiд-завдання. 

4. Визначити сукупнiсть програмних компонентiв, що дозволять 

автоматизувати запуск ВМ як грiд-завдань відповідно до розроблених методiв 

5. Реалiзувати сукупнiсть програмних компонентів, що автоматизують 

запуск ВМ як грiд завдань, у форматi грiд-сервiсу сумісним з існуючими 

програмними комплексами ВО. 

6. Провести математичне моделювання роботи грід-сервісу автоматизації 

запуску ВМ як грід-завдань та обробки даних прикладним ПЗ. 

Об’єктом дослідження є програмно-апаратна архітектура грiд-

iнфраструктур, робочого вузла обчислювального елемента, методи запуску i 

виконання прикладного ПЗ, методи, технології та програмні реалізації 

віртуалізації. 

Предметом дослідження є процес інтеграції технологій віртуалізації у 

грiд-iнфраструктури та формування середовища виконання прикладного ПЗ у 

грiд-завданнi засобами віртуалізації. 

Методи дослідження. У роботі використано методи: функціональної 

декомпозиції та структурно-функціонального аналізу, побудови розподілених 

програмних агентів, математичного моделювання асинхронних паралельних 

систем. Під час розроблення програмних засобів було використано методи 

проектування та профілювання програмних систем, зокрема об’єктно-

орієнтований підхід та подiйно-орiєнтоване програмування. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у запропонованих 

методах інтеграції програмних реалізацій технологій віртуалізації до грiд-

iнфраструктур: 

1) вперше запропоновано метод запуску ВМ як грiд-завдань шляхом 

інтеграції технологій вiртуалiзацiї в грiд, що не призводить до модифiкацiї 

методів та підходів до програмно-апаратної конфiгурацiї робочих вузлiв 

обчислювальних кластерiв грiд-iнфраструктур; 

2) вперше запропоновано методи забезпечення iнтерактивного доступу до 

прикладного ПЗ шляхом вiддаленого пiдключення до запущених ВМ як грiд-

завдань за допомогою стандартних протоколiв вiддаленого доступу; 

3) вперше створено та iнтегровано до вiртуальних лабораторiй науково-

дослiдних проєктiв грiд-сервiс автоматизацiї запуску ВМ як грiд-завдань; 

4) вперше застосовано математичний апарат транзицiйних систем та 

Мереж Петрi для моделювання роботи грiд-сервiсу автоматизацiї запуску ВМ як 

грiд-завдань. 

Практична цінність отриманих результатiв. Представленi у роботi 

методи та пiдходи було втiлено у розроблених автором програмних засобах: 

• комплекс ПЗ, що дозволяє запускати два типи ВМ як грiд-завдань: з 

незалежною операційною системою (ОС) вiд робочих вузлiв 

обчислювальних кластерiв та без емуляцiї апаратних компонентiв; 

• комплекс ПЗ запуску та виконання прикладного ПЗ у ВМ, які 

запущені як грiд-завдання; 
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• комплекс ПЗ, який забезпечує iнтерактивну взаємодiю з прикладним 

ПЗ у ВМ, які запущено як грiд-завдання, засобами протоколiв вiддаленого 

доступу до ОС; 

• система автоматизацiї запуску ВМ як грiд-завдань, що дозволяє 

iснуючим веб-застосункам вiртуальних лабораторiй ВО використовувати 

програмні засоби виконання прикладного ПЗ у ВМ. 

Особистий внесок здобувача. Представлені до захисту результати 

дослідження було отримано здобувачем особисто. В опублікованих у 

співавторстві роботах дисертанту належить метод запуску ВМ як грід-завдань, 

метод інтерактивної взаємодії з прикладним ПЗ виконуваним у грід-завданні, 

метод запуску прикладного ПЗ у ВМ які запущені як грід-завдання та архітектура 

і програмна реалізація грід-сервісу, який автоматизовує запуск ВМ як грід-

завданнь. 

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйної роботи було 

представлено на мiжнародних конференцiях: 

• International Conference Parallel and Distributed Computing Systems, 13 

–14 March 2013, Kharkiv, Ukraine; 

• Second International Conference Cluster Computing, 3 – 5 June 2013, 

Lviv, Ukraine; 

• XIII International young scientists conference on applied physics, 12 – 15 

June 2013, Kyiv, Ukraine; 

• V науково-практична конференцiя «Електронiка та iнформацiйнi 

технологiї», 29 серпня –1 вересня 2013 р., Чинадiєво, Україна; 

• NorduGrid 2015 conference and technical workshop 2 – 5 June 2015, 

Bern, Switzerland; 

• 7-а науково-практична конференцiя «Електронiка та iнформацiйнi 

технологiї» 27 – 30 серпня, 2015 р., Чинадiєво, Україна; 

• The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition 

and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 24 – 26 September 

2015, Warsaw, Poland; 

• Другий з’їзд “Медична та бiологiчна iнформатика i кiбернетика” з 

мiжнародною участю, 12 – 13 листопада 2015 р., Київ, Україна; 

• NorduGrid 2016 conference and technical workshop, 2 – 3 June 2016, 

Kosice, Slovakia; 

• Eastern Partnership E-Infrastructure Conference, 6 – 7 October 2016, 

Tbilisi, Georgia; 

• Сьома мiжнародна науково-технiчна конференцiя 

"МОДЕЛЮВАННЯ I КОМП’ЮТЕРНА ГРАФIКА" 18-24 вересня 2017 м. 

Покровськ, м. Київ. 

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалася і була підтримана на 

засіданні кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки 

та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під керівництвом зав. каф., проф., д.т.н. С.Д. Погорілого (2020); 

семінарі кафедри математичної інформатики факультету кібернетики 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка під 

керівництвом зав. каф., проф., д.ф.-м.н. В.М. Терещенка (2020). 

Публiкацiї. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць: 5 

наукових статей у вітчизняних фахових виданнях, що затверджено МОН 

України, 1 – у наукових журналах, що мають міжнародний імпакт-фактор, а 

також 4 статті у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається зi вступу, чотирьох 

роздiлiв, висновкiв, що мiстять основнi результати роботи, списку використаної 

лiтератури з 119 найменувань, 3 додатки (додаток А, що мiстить 5 актiв 

впровадження результатів дисертацiйної роботи) та 30 рисункiв. Повний обсяг 

дисертацiї складає 198 сторiнок, з них 150 — сторiнок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано 

актуальність теми дослідження та її відповідність науковим програмам. 

Сформульовано мету та задачі 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 архiтектуру грiд-iнфраструктури, що 

спроектовано для забезпечення доступу до множини рiзнотипних ресурсiв, 

об’єднання їх в єдину iнтероперабельну систему, забезпечення взаємодiї всiх 

компонент iнфраструктури та надання доступу до множини ресурсiв кiнцевим 

користувачам вiдповiдно до полiтик доступу ВО. Грід-інфраструктура не 

передбачає засобiв та механiзмiв централiзованого керування прикладним ПЗ, а, 

лише, мiстить засоби виявлення наявного прикладного ПЗ на iнформацiйно-

обчислювальних елементах грiд.  

Програмно-апаратна архiтектура обчислювального кластера мiстить 

компоненти, якi дозволяють об’єднати велику кiлькiсть обчислювальних 

ресурсiв і сховищ даних в одну систему та цим забезпечити високу швидкiсть 

їхньої роботи та взаємодiї. Завдання монiторингу, доступу до ресурсiв i 

спiльного використання вирiшено засобами сервiсiв керування колективного 

доступу та монiторингу. Використання та поєднання вiдповiдних компонент 

обчислювального кластера визначають типами науково-прикладних задач, що 

потрiбно вирiшувати, рiвнем швидкодiї, який потрiбно забезпечувати та наявним 

апаратним забезпеченням. Архiтектурою обчислювального кластера, типову 

структуро якого показано на Рис.1, не передбачено стандартизованих методiв та 

засобiв встановлення прикладного ПЗ, яке не дозволяє використовувати на 

рiзних кластерах засоби автоматизацiї розгортання та конфiгурацiї прикладного 

ПЗ, що створенi та вiдлагодженi для одного з них. 

Засоби iнтеграцiї обчислювального кластера до грiд-iнфраструктури не 

мiстять програмних засобiв конфiгурування та передбачають надання доступу до 

iснуючої програмно-апаратної конфiгурацiї. Iнформацiйнi грiд-сервiси, що 
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розгорнуто на обчислювальному кластерi, надають iнформацiю про встановлене 

прикладне ПЗ, яке дозволяє кiнцевому користувачу обрати постачальникiв 

ресурсiв, якi задовольняють його вимогам до прикладного ПЗ. 

Виконання грiд-завдання є поетапним. Кожен етап передбачає набiр 

вiдповiдних дiй, що має виконати користувач та елементи грiд-iнфраструктури 

для успiшного завершення завдання. Особливостi взаємодiї прикладного ПЗ iз 

системними та стороннiми бiблiотеками потребують розгортання на вiдповiдних 

вузлах обчислювального кластера. Особливостi запуску та виконання грiд-

завдання не дозволяють iнтерактивно взаємодiяти з прикладним ПЗ, а лише 

дозволяють зчитувати стандартний потiк виводу та помилок пiд час виконання 

завдання. 

На основi етапiв виконання типового грід-завдання проведено 

математичне моделювання роботи грiд-iнфраструктури. У моделюваннi 

використано математичний апарат транзицiйних систем та Мереж Петрi. Етапи 

виконання грiд-завдання було представлено протоколами реєстрацiї у грiд та 

пiдготовки завдання. Протоколи змодельовано у вiдповiднi транзицiйнi системи 

реєстрацiї у грiд та пiдготовки завдання. В результатi синхронного добутку 

транзицiйних систем було отримано транзицiйну систему з глобальними 

переходами, по якiй побудовано Мережу Петрi, що моделює роботу обох 

протоколiв. У результатi дослiдження побудованої Мережi Петрi було 

встановлено, що Мережа Петрi, яка моделює грiд-систему є: живою, в нiй 

виконується властивiсть справедливостi та вона є обмеженою i в нiй виконується 

властивiсть справедливостi. Також показано застосовнiсть математичного 

апарату транзицiйних систем та Мереж Петрi для моделювання грiд-систем. 

 
Рис. 1. Типова структура побудованого в Українi обчислювального кластера. 



7 

 

Зазначено, що у грiд-iнфраструктурах ВО при використаннi прикладного 

ПЗ стикаються з рядом особливостей та обмежень: 

• гетерогенною програмно-апаратною iнфраструктурою; 

• рiзними версiями системного та прикладного ПЗ; 

• нестандартизованими адмiнiстративними повноваженнями та 

полiтиками; 

• вiдсутнiстю iнтерактивного доступу для взаємодiї з прикладним ПЗ. 

Фахівцями в галузі грід-технологій було запропоновано рiзнi рiшеня для 

розгортання прикладного ПЗ та конфігурування середовища виконання на 

робочих вузлах обчислювальних кластерів грід-інфраструктур. Пiдходи можна 

розодiлити на двi групи: формування iзольованого середовища виконання 

засобами вiртуалiзацiї незалежного вiд робочого вузла постачальника грiд-

ресурсiв та компiляцiя на початковому етапi виконання грiд-завдання. Однак, ці 

підходи мають недолiки: не дозволяють сформувати незалежне вiд робочого 

вузла кероване середовище виконання прикладного ПЗ без модифiкацiї 

конфiгурацiї обчислювального кластеру iз облiком фактично використаних 

обчислювальних ресурсiв, та не забезпечують механiзмiв iнтерактивної 

взаємодiї з прикладним ПЗ, що не дозволяє усунути обмеження використання 

ресурсiв грiд-iнфраструктури, з яким стикаються ВО. 

У другому розділі –  проаналізовано особливості технологій віртуалізації, 

розроблено метод запуску ВМ як грід-завдань та метод інтерактивної взаємодії з 

прикладним ПЗ у грід-завдання. 

Для запуску ВМ доцiльно використати ресурси iснуючої iнфраструктури 

робочих вузлiв обчислювальних кластерiв грiд-iнфраструктури. Такий пiдхiд 

дозволить використати усю множину пiдключених до грiд-iнфраструктури 

ресурсiв для проведення наукових дослiджень з використанням рiзнотипного 

прикладного ПЗ у рiзних галузях науки iз застосуванням засобiв та технологiй 

вiртуалiзацiї та уникнути створення нової програмно-апаратної iнфраструктури 

вiртуалiзацiї. 

На основі аналізу особливостей грід-інфраструктури було висунуто 

вимоги до технологiй вiртуалiзацiї, що для застосування у грiд мають: 

• дозволяти реалiзувати потрiбну конфiгурацiю для прикладного ПЗ; 

• забезпечувати iнтерактивну взаємодiю через графіяний та інтерфейс 

командного рядку; 

• не призводити до модифiкацiї конфiгурацiї та полiтик адмiнiстрування 

середовища запуску ВМ; 

• забезпечувати iзоляцiю прикладного ПЗ та даних вiд завдань iнших грiд-

користувачiв. 

У результатi порiвняння методiв вiртуалiзацiї на основi критерiїв автором 

запропоновано: 

• Методи вiртуалiзацiї на рiвнi ОС використовувати для запуску ВМ з ОС 

Linux, у якiй працюватиме прикладне ПЗ для розрахункiв, оброблення 

експериментальних даних або моделювання; 
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• Застосувати гiпервiзори, якi використовують методи апаратної пiдтримки 

вiртуалiзацiї та паравiртуалiзацiї, для виконання прикладного ПЗ у 

сiмействах ОС Windows, BSD та iн. 

На вiдмiну вiд локальної множини серверiв пiд єдиним управлiнням, 

доступ до апаратних ресурсiв через грiд передбачає проходження багатьох 

програмних рiвнiв (Рис. 2), починаючи вiд самих грiд-служб, закiнчуючи 

локальними механiзмами контролю доступу ОС. Такий доступ бiльш нiж 

обмежений, i можливiсть запуску ВМ як грiд-завдання вимагає подолання 

певних проблем зi сторони елементiв грiд-iнфраструктури, щоб зробити такий 

пiдхiд можливим. 

Пiсля проходження через програмнi рiвнi обчислювального елемента грід 

(Computing Element – CE) та локального менеджера ресурсiв кластера завдання 

потрапляє на робочий вузол, де може отримати доступ до видiлених ресурсiв, 

системного та прикладного ПЗ, цього вузла. Вiдповiдно, запуск ВМ як грiд-

завдань потребує передачу через програмнi рiвнi повної множини параметрiв 

запуску самої ВМ, даних користувача та параметрiв прикладного ПЗ. 

Метод запуску ВМ як грiд-завдання розроблено шляхом доповненя методу 

запуску завдань кiнцевих користувачiв у грiд-iнфраструктурi елементами, якi 

дозволяють запустити ВМ на робочому вузлi обчислювального кластера. Пiд час 

розроблення методу враховано особливостi архiтектури грiд, обчислювального 

кластера та методiв вiртуалiзацiї, що застосовно для вирiшення завдання, 

виконання прикладного ПЗ в iзольованому, незалежному вiд робочого вузла 

кластера, керованому середовищi. Розроблений метод передбачає, що 

користувач або сервiс уже є учасниками вiдповiдної ВО. 

 

 
 

    Рис. 2. Програмнi рiвнi доступу до ресурсiв обчислювального вузла для запуску ВМ. 
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Метод запуску ВМ як грiд завдання формалiзованого у виглядi 

технологiчного ланцюжка, ключові етапи якого показано на Рис. 3: 

 

1. Користувач проходить або продовжує реєстрацiю у грiд-

iнфраструктрурi: 

a. засобами грiд-клiєнтського ПЗ формується запит на отимання 

цифрового сертфiкату користувача; 

b. запит подано до регiонального центру сертифiкацiї - CA; 

c. CA виконує перевiрку запиту згiдно зi встановленими полiтиками; 

d. у разi позитивного результату перевiрки CA публiкує пiдписаний 

сертифiкат; 

e. у разi негативного результату перевiрки потрiбно усунути 

невiдповiднiсть полiтикам CA у запитi та повторити процедуру 

реєстрацiї. 

 

2. Грід-користувач готує та надсиланє завдання: 

a. формування файлу опису вiдповiдно до потреб завдання; 

b. доповнення файлу опису завдання додатковими параметрами, 

що потрiбні для запуску ВМ; 

c. пiдготовлення вхiдних даних завдання на локальних сховищах або 

елементах зберігання даних в грід; 

d. пiдготовлення файлу з образом системного диску ВМ на 

локальних сховищах або елементах зберігання даних в грід. 

Передбачається що образ мiстить встановлену та 

сконфiгуровану ОС, набiр системних та програмних бiблотек i 

прикладного ПЗ; 

e. генерування проксi-сертифiкату з атрибутами ВО засобами грiд-

клiєнтсьокого ПЗ; 

f. отримання iнформацiї про доступнi CE використовуючи 

інформаційний індекс грід; 

g. отримання iнформацiї про доступнi апаратнi та програмнi ресурси 

CE i зiставлення їх з критерiями, що потрiбні для виконання 

завдання; 

h. вiдправлення файлу опису завдання, використовуючи iнтерфейс 

запуску завдань CE на обчислювальний елемент, який задовольняє 

вимогам завдання. 
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Рис. 3. Діаграма ключових етапів методу запуску ВМ як грід-завдань. 
 

3. CE забезпечує аутентифiкацiю, авторизацiю, попередню пiдготовку та 

надсилання в обробку: 

a. CE отримує вiд клiєнта файл опису грiд-завдання та проксi-

сертифiкат; 

b. CE виконує аутентифiкацiю шляхом перевiрки цифрового пiдпису 

проксi-сертифiкату; 

c. CE виконує авторизацiю, надаючи доступ завданню до множини 

ресурсiв, що дозволені для ВО, яку зазначено у проксi сертифiкатi; 

d. CE виконує операцiю вiдображення грiд-користувача на локальний 

облiковий запис ОС та вiд його iменi взаємодiє з усiєю множиною 

ресурсiв обчислювального кластера. Локальному обліковому 

запису має бути надано доступ до запуску ВМ; 

e. пiсля успiшної аутентифiкацiї та авторизацiї завдання вiдправляють 

на оброблення. Підготовка до запуску завдання: створення 

необхiдних каталогiв, завантаження вихiдних файлiв, образiв 

вiртуальних машини та оброблення додаткових параметрiв, що 

зазначені у файлi опису грiд-завдання. Зокрема визначається 

метод вiртуалiзацiї, параметри конфiгурацiї вiддаленого доступу 

тощо; 

f. пiсля завершення пiдготовки завдання передається до локального 

менеджера ресурсiв обчислювального кластера та потрапляє в чергу. 

  

4. Завдання, що вiдправлено до локального менеджера, з черги 

запускається на робочому вузлi, що вiдповiдає вимогам завдання до 

ресурсiв: 
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a. завдання знаходиться у черзi до тих пір поки не з’явиться доступний 

вузол, що вiдповiдає вимогам до ресурсiв; 

b. засобами агента робочого вузла локального менеджера завдань 

запускається сценарiй виконання завдання. Запуск ВМ виконується 

спецiалiзований сценарiй, який забезпечує: 

i. попередню пiдготовку образу диску, ВМ для адаптацiї пiд 

ресурси, видiленi ресурси та задану конфiгурацiю у файлi 

опису завдання; 

ii. доступ ВМ до вхiдних даних завдання шляхом створення 

вiртуального диску, у який розмiщують цi данi; 

iii. запуск ВМ методом вiртуалiзацiї на рiвнi ОС або методом з 

апаратною пiдтримкою вiртуалiзацiї та паравiртуалiзацiї; 

iv. запуск та виконання у серединi ВМ потрiбного прикладного 

ПЗ; 

v. вимикнення ВМ пiсля завершення виконання прикладного 

ПЗ; 

vi. вивантаження результатiв виконання прикладного ПЗ з 

вiртуальних дискiв; 

c. стан завдання постiйно опитується та публiкується в iнформацiйнiй 

системi II; 

d. засобами локального менеджера ресурсiв виконується завершення 

виконання завдання та передача результатiв до CE. 

5. Користувач завантажує результати завдання. 

 

Запропонований метод iнтегрує технологiї та методи вiртуалiзацiї в робочi 

вузли обчислювального кластера грiд-iнфраструктури шляхом запуску ВМ як 

грiд-завдань. Метод не вносить змiни до структури технологiчного ланцюжка 

запуску грiд-завдань, а використовує тi частини, якi може змiнювати будь-який 

користувач за власним бажанням вiдповiдно до своїх потреб. 

Існуючий метод виконання грід-завдань запускає прикладне ПЗ у 

пакетному режимі без можливості інтерактивної взаємодії. У роботі 

запропоновано метод інтерактивної взаємодії з прикладним ПЗ у грід. Цей метод 

передбачає використання запущеної ВМ як грід-завдання. Запропоновано доступ 

до ВМ виконавши стандартними засобами віддаленого доступу ОС сімейств 

Windows та Linux протоколами RDP та SSH. 

Метод iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у грiд формалiзовано у 

виглядi наступного технологiчного ланцюжка, ключові етапи якого відображено 

на Рис. 4: 

 

• Виконується попередня пiдготовка образу ВМ шляхом конфiгурацiї 

стандартних сервiсiв вiддаленого доступу до ОС. Образ ВМ з такою 

конфiгурацiєю можна багаторазово використовувати. 
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• Виконується запуск грiд-завдання iз запуском ВМ. На етапi пiдготовки 

образу ВМ виконується конфiгурацiя параметрiв(логiн/пароль) 

вiддаленого пiдключення до ОС засобами протоколiв RDP або SSH. 

• Пiсля запуску ВМ пiдключається до одного iз сегментiв мережi 

обчислювального кластера грiд-iнфраструктури. Вiд мережевого шлюзу 

ВМ отримує IP конфiгурацiю для роботи в мережi. 

• На мережевому шлюзi засобами мережевого екрану додається правило 

трансляцiї портiв яке виконує перенаправлення певного порту iз публiчної 

IP-адреси мережевого шлюзу вупорт протоколу RDP або SSH IP-адреси 

ВМ. 

• З робочого вузла обчислювального кластера грiд-iнфраструктури на якому 

запущена ВМ виконується надсилання параметрiв пiдключення до грiд-

користувача. 

• Користувач використовує отриманi параметри та пiдключається до ВМ 

запущеної як грiд-завдання по протоколу SSH або RDP. Виконавши 

пiдключення користувач отримує доступ до GUI або CLI гостьової ОС. 

 
Рис. 4. Діаграма ключових етапів методу інтерактивної взаємодії з прикладним ПЗ 

грід-завдань. 

 

Цей метод передбачає налаштування прав доступу для запуску ВМ 

методом вiртуалiзацiї на рiвнi ОС або методом апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї 

та паравiртуалiзацiї, якi є типовими завданнями адмiнiстрування, та не 

призводуть до модифiкацiї програмно-апаратної кофiгурацiї робочого вузла 

обчислювального кластера грiд-iнфраструктури. 

У третьому розділі – проаналізовано програмні реалізації методів 

віртуалізації, досліджено їх застосовність у обчислювальному грід, розроблено 

архітектуру та реалізовано програмний комплекс Rainbow, на основі 



13 

 

запропонованих у 2 розділі методів запуску ВМ як грід завдань та інтерактивної 

взаємодії з прикладним ПЗ. 

На основі результатів аналiзу грiд-технологiй та iснуючих технологiй 

створення й управлiння ВМ пропонується наступна архiтектура системи для 

роботи з апаратно-прискореними ВМ як грiд-завданнями.  

Запропоновані методи потребують доповнення структури 

обчислювального кластера елементами показаними на Рис.5. Для реалізації 

запропонованих методів запуску ВМ як грід завдання та методу інтерактивної 

взаємодії з прикладним ПЗ у роботі розроблено комплекс ПЗ Rainbow, що 

складається з: 

• компонента служби СЕ, отримує конфігурації ВМ та конфігурації 

середовища у якому вони будуть запускатись; 

• компонента робочих вузлів, які виконують попередню конфігурацію ВМ, 

керують ними та передають дані завдання; 

• компонента мережевого шлюзу, що забезпечує конфігурацію мережі ВМ 

та налаштування перенаправлення портів для віддаленого доступу. 

 
 

Рис. 5. Компоненти програмного комплексу Rainbow та місце розгорташування 

в інфраструктурі обчислювального кластера. 
 

Засобами програмного комплексу Rainbow реалізовано запуск ВМ з 

використанням апаратної підтримки віртуалізації. Віртуалізація з апаратною 

підтримкою передбачає повну програмну емуляцію апаратних компонент, що 

потрібні для роботи ОС, з виконанням ряду операцій безпосередньо на 

фізичному обладнанні. За допомогою таких ВМ створюється повністю 
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незалежне середовище запуску прикладного ПЗ. Вхідні дані та образ ВМ 

завантажуються так само, як і у звичайному грід завданні, і за допомогою 

компонентів робочого вузла передаються до ВМ, де виконується їх обробка за 

допомогою прикладного ПЗ. 

Запропоновано конфігурацію, що не потребує модифікації ОС у ВМ та 

конфігурації робочого вузла кластера. Ці методи та засоби віртуалізації можуть 

бути використані для запуску будь-якої ОС, що сумісна з апаратною 

архітектурою процесора робочого вузла кластера. Модифікація середовища 

виконання прикладного ПЗ при використанні технологій віртуалізації з 

апаратною підтримкою показана на Рис. 6. 

Результати аналiзу популярних технологiй вiртуалiзацiї показує, що 

використання вiртуалiзацiї на базi контейнерiв дозволяє позбутися накладних 

витрат оскiльки вона запускає ПЗ без будь-яких промiжних шарiв та емуляцiї. 

Для вирiшення завдань обмеження використання апаратних прискорених ВМ, 

пропонується використовувати Docker як iншу систему вiртуалiзацiї в Rainbow. 

 

  
 

Рис. 6. Модифікація середовища виконання прикладного ПЗ при використанні 

технологій віртуалізації з апаратною підтримкою. 

 

Запропоноване рiшення передбачає використання Docker Registry у ВО або 

великих дослiдницьких проєктах. Registry – це стандартна, масштабована 

серверна програма, що дозволяє зберiгати та розповсюджувати образи Docker за 

допомогою ПЗ. Вченi або розробники ПЗ, учасники ВО, можуть створювати, 

змiнювати та запускати контейнер з образами Docker на своїх комп’ютерах, де 

вони будуть працювати в так само як і на ресурсах обчислювальних кластерів у 

грiд. Модифікація середовища виконання прикладного ПЗ при використанні 

технологій контейнерної віртуалізації показано на Рис. 7. 
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Рис.7. Модифікація середовища виконання прикладного ПЗ при використанні 

технологій контейнерної віртуалізації. 
 

Використання віртуалізації з апаратною підтримкою призводить до появи 

накладних витрат на програмну емуляцію апратних компонент комп’ютера, що 

складає близько 4%. Для усунення таких накладних витрат у роботі 

запропоновано створення середовища виконання прикладного ПЗ засобами 

контейнерної віртуалізації, та використання приватного сховища образів 

контейнерів Registry для кожної ВО. Такий підхід дозволяє забезпечити 

версіювання змін образів контейнерів та використовувати різні версії ОS Linux, 

що сумісні з ядром робочого вузла обчислювального кластера. 

У четвертому розділі –  спроектовано архітектуру та реалізовано грід-

сервіс автоматизації запуску ВМ як грід-завдань. Взаємодія з розробленим 

сервісом виконується через REST API інтерфейс, що реалізує ключові засоби 

взаємодії з грід-інфраструктурою для запуску ВМ та відслідковування їх стану. 

Доступ до грід-інфраструктури виконується з власним сертифікатом сервісу. 

Схема взаємодії грід-сервісу та елементів грід-інфраструктури показано на 

Рис. 8. Засобами API-інтерфейсу розробленого грід-сервісу забезпечується: 

a. Отримання інформації про доступні ресурси для запуску ВМ; 

b. Отримання інформації про доступні образи ВМ; 

c. Взаємодія з центральними сервісами грід-інфраструктури; 

d. Керування запуском ВМ як грід-завдань. 

Одним з важливих компонентiв грiд-сервiсу автоматизацiї запуску ВМ є 

модуль взаємодiї з iнформацiйним сервiсом Grid Resource Information Service. За 

допомогою цього компоненту реалiзовано отримання iнформацiї про ресурси, 

що є доступними для запуску ВМ, запущенi грiд-завдання з ВМ, стан грiд-

завдання та елементи iнфраструктури зберiгання даних. Iнформацiю про 

доступнi грiд-ресурси та запущенi грiд-завдання використовуються для 

обслуговування iнформацiйних запитiв типу GetFreeResources у якому 

зазначаються вiльнi та використанi ресурси. 



16 

 

 
Рис. 8. Взаємодія грід-сервісу автоматизації запуску ВМ як грід-завдань з елементами грід-

інфраструктури. 
 

Iнформацiю про запущенi грiд-завдання та їх стан використовують для 

опитування статусу запитiв на запуск ВМ оброблення цих запитiв та перезапуск 

ВМ у разi збою. Iнформацiю про елементи зберiгання даних використовують для 

компоненту взаємодiї з iнфраструктурою зберiгання даних, зокрема, для 

визначення доступних сховищ даних. Iншим важливим елементом грiд-сервiсу є 

модуль взаємодiї з грiд-iнфраструктурою зберiгання даних. У цьому модулi 

реалiзовано взаємодiю з центральним файловим каталогом LFC та безпосередньо 

сховищами даних за протоколом SRMv2. Взаємодiю з центральним каталогом 

даних LFC використовують для отримання перелiку фалiв, що доступні для ВО, 

зокрема, отримується перелiк файлiв з образами ВМ доступних для ВО. Також 

LFC використовується для доступу до файлiв з описом параметрiв образiв ВО. У 

центральному каталозi файлiв мiститься перелiк URL реплiк файлiв, що 

використовують для завантаження зi сховищ даних за протоколом SRMv2. Зi 

сховищ даних грiд-сервiсом автоматизації завантажуються файли опису образiв 

ВМ. 

Файл опису грiд-завдання мiстить iнформацiю, що отримано iз запиту на 

запуск ВМ: назва образу ВМ, перелiк даних для оброблення. Також у фалi є 

додаткова iнформацiя, що потрiбна для запуску ВМ: час роботи ВМ, кiлькiсть 

необхiдної пам’ятi, кiлькiсть ядер центрального процесора, посилання на PUSH-

iнтерфейс грiд-сервiсу для надсилання iнформацi про стан ВМ. Пiсля 

формування файлу опису грiд-завдання сервiс запускає завдання на 

обчислювальному кластерi грід-інфраструктури. У випадку збою запуску грiд-

сервiс виконує додатково 3 спроби запустити ВМ, пiсля чого завдання перейде у 

стан «failed». Пiсля успiшного запуску стан запиту переходить у «submitted» i 

обробляється обчислювальним кластером. При отриманнi PUSH-повiдомлення 

вiд обчислювального кластера про те, що грiд-завдання обробляється, ВМ 



17 

 

готується до запуску. Пiсля успiшного запуску ВМ Rainbow надсилає PUSH-

повiдомлення про те, що ВМ запущена – стан «running» i передає параметри 

пiдключення до запущеної ВМ. Також у взаємодiї грiд-сервiсу та CE 

реалiзованого зупинка ВМ та видалення вiдповiдного грiд-завдання. Пiсля 

отримання такого запиту ВМ переходить у стан «killing», зупиняється i 

видаляється грiд-завдання з ВМ з обчислювальних кластера i ВМ переходить в 

стан «killed». 

Для перевірки впливу запропонованими рішеннями на програмну 

конфігурацію обчислювальних елементів та процесу запуск грід-завдань у роботі 

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 даних у грід. 

Сформована транзиційна система моделювання реєстрації грід-сервісу 

автоматизації запуску ВМ як грід-завдань у грід-інфраструктурі, яка передбачає 

отримання цифрового сертифікату у відповідному центрі сертифікації. Також 

сформована транзиційна система запуску ВМ як грід-завдання яка описує 

підготовку вхідних даних та образу ВМ локальному сховищі або ресурсах 

інфраструктури зберігання грід, створення файлу опису грід-завдання, 

формування проксі сертифікату для доступу до елементів грід-інфраструктури 

та надсилання на запуск до обчислювальних елементів грід. 

В результаті синхронного добутку двох транзиційних систем було 

отримано Мережу Петрі, яка моделює запуск ВМ як грід-завдання грід-сервісом 

автоматизації, що показана на Рис. 9. 

При побудовi моделi CE грiд системи прийнято, що всi обчислювальнi 

ресурси класифiкуються числами k1, k2, . . .km, де m – кiлькiсть CE, ki – параметри 

і-го CE. Місця 1-10 описують транзиційну систему реєстрації в грід-

іфнраструктурі. Місця 11-14 описують підготовку даних та генерування проксі-

сертифікату. Мiсця 15, 16, (D1, D2, D3…Ds) – зберiгання даних. Мiсце 17 – 

знайдений CE з необхiдними параметрами та пiдтримкою Rainbow (мiсця 22, 23) 

(CE з параметрами ki (мiсце 24) не має необхiдних параметрiв (k1 < k). Мiсця 20, 

21, 22, 23 i 24, 25 вiдносяться до CE та завантаженням даних завдань. Мiсце 18 – 

завантажуються данi та образ ВМ, 19 – ВМ запущена як грід-завдання. Мiсце 27 

– стан збою, а мiсце 26 – стан вiдновлення обчислювального кластеру як CE в 

грiд після збою. 

Переходи: t10 – iнiцiалiзацiя необхiдних даних та образу ВМ на носiї; t11 – 

пошук CE з вiдповiдними параметрами та пiдтримкою Rainbow; t12 – iнiцiалiзція 

та завантаження даних з локального сховища користувача та образу ВМ; t13 – 

образ ВМ завантажується з грід-сховища; t14 – початок запуску ВМ; t15 – кiнець 

роботи ВМ; t16 – iнiцiалiзацiя аварiйного стану та вiдновлення параметрiв 

завдання, даних та образу ВМ за допомогою пошуку iншого CE з необхiдними 

параметрами та пiдтримкою Rainbow і перезапуску ВМ; t17 – iнiцiалiзацiя 

працездатностi вiдновлення обчислювальних кластера як елемента грiд; t18 – 

вiдновлення працездатностi обчислювальних кластеру. 
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Рис. 9. Мережа Петрі, яка моделює запуск ВМ як грід-завдання грід-сервісом автоматизації. 

 

У наведеній Мережі Петрі переходи аналогічні до переходу t12, який 

спрацьовує за умови працездатностi CE (відсутність фішки на мiсцi 27), його 

навантаження (наявнiсть фішки в мiсцi 22) і те, що вiн задовольняє необхiдним 

параметрам ВМ та пiдтримує програмний комплекс Rainbow (в місці 23 

знаходиться k < k2 фішок). CE обирається вiдповiдно до цих вимог. У випадку 

високого навантаження або несправностi CE грід-сервіс буде шукати ще один 

вільний i працездатний CE з необхiдними параметрами та пiдтримкою Rainbow, 

на який він може запускати ВМ як грід-завдання. Якщо CE з необхiдними 

параметрами та пiдтримкою Rainbow не доступний на даний момент, грiд-сервіс 

чекає на запуск завдання з ВМ. 

Перевірка живучості Мережі Петрі виконана шляхом аналізу інфаріантів 

переходів. З набору iнварiантiв випливає, що всi переходи в мережi живi, це 

вказує на всю життєздатнiсть Мережі Петрі в цiлому. Працездатність CE може 

бути вiдновлена, а данi та образи ВМ завантаженi з сховищ гірд-інфрастурктур. 

Це свідчить про те, що властивiсть живучості в моделi реалiзована. З цієї 

властивостi випливає, що в цiй моделi виконується властивiсть справедливостi, 

що полягає в тому, що якщо грід-завдання з ВМ знаходиться в грід, воно буде 

рано чи пiзно виконуватися. Це видно з того факту, що вiдповiднi переходи (що 

призводять до вiльних ресурсів CE) будуть виконуватися так само. Рiшення 

рiвняння стану Мережі Петрі дозволяють сформулювати наступне твердження: 

МП моделювання взаємодiї грiд-сервiсу та CE для запуску ВМ як грід-завдання 

є живою, що задовольняє властивiсть справедливостi; Мережа Петрi 
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моделювання взаємодiї грiд-сервісу i CE для запуску ВМ як грiд-завдання 

обмежена, i вона задовольняє властивості справедливостi. 

Грід-сервіс автоматизації запуску ВМ як грід-завдань було впроваджено на 

обчислювальному кластері Інституту проблем математичних машин і систем 

НАН України та інтегровано до сервісу проведення віддалених телемедичних 

консультацій розробленого у рамках виконання Державної науково-практичної 

теми “Розвиток сервiсiв ВО «Медгрiд» для пiдтримки мобiльних дiагностичних 

платформ та персонiфiкованої дiагностики на базi електрокардiографiї“ 

(державний номер реєстрацiї 0116U006190, термін виконання 2016 р.), що 

підтверджується відповідним актом впровадження від 17 вересня 2020 р. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вирішено науково-практичну задачу 

розробки методів інтеграції технологій віртуалізації для формування середовища 

виконання прикладного програмного забезпечення у грід-завданні. 

Розроблені методи мають суттєве значення при використанні у грід-

інфраструктурах різноманітного прикладного програмного забезпечення. Це має 

високу науково-практичну цінність для гетерогенних паралельних та 

розподілених обчислювальних систем. 

Це включає в себе науково-практичні результати дисертаційного 

дослідження: 

Вперше 

1. Розроблено новий метод запуску віртуальних машин як грід завдань, який 

дозволяє використати технології контейнерної віртуалізації та технології з 

апаратною підтримкою віртуалізації. 

2. Розроблено новий метод взаємодії з прикладним прикладного програмного 

забезпечення виконуваним у грід, що дозволяє використовувати 

інтерактивний режим роботи за рахунок графічного та інтерфейсу 

командного рядку для різних операційних систем. 

3. Розроблено новий метод виконання у віртуальних машинах запущених як 

грід прикладного програмного забезпечення. Метод дозволяє 

сконфігурувати середовище роботи прикладного програмного 

забезпечення у пакетному та інтерактивному режимі взаємодії для різних  

операційних систем. 

4. Розроблено програмний комплекс для реалізації методів запуску 

віртуальних машин як грід-завдань. Це дозволяє забезпечити інтерактивну 

взаємодію з прикладним програмним забезпеченням і використати різні 

технології віртуалізації, зокрема з апаратною підтримкою та контейнерну. 

5. Розроблено архітектуру грід-сервісу, яка дозволяє автоматизувати запуск 

та управління віртуальними машинами запущеними як грід-завдання і 

взаємодіяти з грід-сервісами кооперації. Розроблений грід-сервіс містить 

програмні засоби інтеграції до програмних комплексів віртуальних 

організацій. 



20 

 

Удосконалено 

6. Розроблені методики та архітектурні принципи формування ізольованого, 

незалежного від робочого вузла обчислювального кластера грід-

інфраструктури. Це дозволяє керувати середовищем виконання 

прикладного програмного забезпечення у грід-завданні. 

Набуло подальшого розвитку 

7. Проведено математичне моделювання засобами транизиційних систем та 

Мереж Петрі грід-сервісу автоматизації запуску віртуальних машин. 

Підтверджено, що побудована мережа є живою, у ній виконується 

властивість справедливості, а такий математичний апарат можна 

застосувати для моделювання грід-сервісів. 
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Борецький О.Ф. Методи інтеграції технологій віртуалізації в грід. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню способів формування 

ізольованого керованого незалежного від робочого вузла обчислювального 

кластера середовища виконання прикладного програмного забезпечення шляхом 

інтеграції технологій віртуалізації у грід. У роботі проведено аналіз 
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особливостей взаємодії елементів грід-іфнраструктур при виконання грід-

завдань. Значну увагу приділено залежності середовища виконання прикладного 

програмного забезпечення від програмно-апаратної конфігурації робочих вузлів 

обчислювальних кластерів грід-інфраструктур. 

Мета роботи полягає у розробленні методів та програмних засобів 

створення середовища незалежного від конфігурації гетерогенних ресурсів грiд-

iнфраструктури, шляхом інтеграції технологій віртуалізації та використання 

прикладного програмного забезпечення у віртуальних машинах, запущених як 

грiд-завдання. 

У дисертаційній роботі запропоновано метод запуску віртуальних машин 

як грiд-завдань шляхом інтеграції технологій вiртуалiзацiї в грiд, який не 

призводить до модифiкацiї методів та підходів до програмно-апаратної 

конфiгурацiї робочих вузлiв обчислювальних кластерiв грiд-iнфраструктур. 

Запропоновано методи забезпечення iнтерактивного доступу до прикладного 

програмного забезпечення шляхом вiддаленого пiдключення до запущених 

вiртуальних машин як грiд-завдань за допомогою стандартних протоколiв 

вiддаленого доступу. Створено та iнтегровано до програмних комплексів 

науково-дослiдних проєктiв грiд-сервiс автоматизацiї запуску вiртуальних 

машин як грiд-завдань. Застосовано математичний апарат транзицiйних систем 

та мереж Петрi для моделювання роботи грiд-сервiсу автоматизацiї запуску 

вiртуальних машин як грiд-завдань. 

Ключові слова: грід, віртуалізація, грід-завдання, прикладне програмне 

забезпечення, середовище виконання, грід-сервіс, транзиційні системи, Мережі 

Петрі. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Борецкий А.Ф. Меоды интеграции технологий виртуализации в грид. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин и систем. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченка, Киев, 2021. 

Диссертационная работа посвящена исследованию способов 

формирования изолированного управляемого независимого от рабочего узла 

вычислительного кластера среды выполнения прикладного програмного 

обеспечения путем интеграции технологий виртуализации в грид. В работе 

проведен анализ особенностей взаимодействия элементов грид-ифнраструктур 

при исполнении грид-задач. Значительное внимание уделено зависимости среды 

выполнения прикладного программного обеспечения от программно-аппаратной 

конфигурации рабочих узлов вычислительных кластеров грид-инфраструктур. 

Цель работы заключается в разработке методов и средств создания среды 

независимого от конфигурации гетерогенных ресурсов грид-инфраструктуры, 

путем интеграции технологий виртуализации и использования прикладного 

програмного обеспечения в виртуальных машинах, запущеннх как грид-задачи. 
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В диссертационной работе предложен метод запуска виртуальных машин 

как грид-задач путем интеграции технологий виртуализации в грiд, которный не 

приводит к модификации методов и подходов к программно-аппаратной 

конфигурации рабочих узлов вычислительных кластеров грид-инфраструктур. 

Предложены методы обеспечения интерактивного доступа к выполняемому 

прикладному програмному обеспечению путем удаленного подключения к 

запущенным виртуальным машинам как грид-задачам с помощью стандартных 

протоколов удаленного доступа. Создан грид-сервис автоматизации запуска 

виртуальных машин как грiд-задач и интегрирован в програмные комплексы 

науково-иследовательских проектов. Применен математический аппарат 

транзиционных систем и Сетей Петри для моделирования работы грид-сервиса 

автоматизации запуска виртуальных машин как грид-задач. 

Ключевые слова: грид, виртуализация, грид-задачи, прикладное 

программное обеспечение, среда выполнения, грид-сервис, транзиционные 

системы, Сети Петри. 
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Boretskyi O.F. Virtualization technology integration in computing grid. – 

Manuscript. 

Candidate's thesis on Technology (Ph.D.), specialty 01.05.03 – Mathematics and 

Software for Computing Machines and Systems. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, – Kyiv, 2020. 

The use of grid computing in various research projects has yielded a number of 

important results in high-energy physics, body surface, molecular biology, 

astrophysics, medicine and has given impetus to the construction and use of modern 

computer infrastructures in research. 

Wide adoption of grid computing in various research projects has yielded 

noticeable results in fields of high-energy physics, surface physics, molecular biology, 

astrophysics, medicine and has given momentum to development and use of modern 

computing infrastructures in scientific research. 

Each research project relies on its own in-house specialized application software 

for modeling and data processing. Controlling the relevance of installed versions, 

configurations, available software libraries and porting of application software 

incompatible with software and hardware architecture of the grid require significant 

administrative efforts in the context of heterogeneous distributed infrastructure of the 

grid. For each virtual organization which is granted access to the computing resources, 

individual installation of libraries, application software and configuration of the 

runtime environment should be performed on each resource provider in the grid. 

Use of virtual machines for creating isolated, manageable, independent runtime 

environments of grid services has become widespread in grid infrastructures. Thus, the 

crucial task is to develop methods for integrating virtualization technologies into the 

grid, which will enable running virtual machines as a job in the grid providing 

interactive access to application software inside. Such methods should allow the 

execution of application software in a controlled, isolated, computing environment of 
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virtual machines running as grid jobs on the computing resources of grid-infrastructure 

independently of the compute cluster worker nodes environment. The combination of 

the possibility of creating an execution environment for the application software and 

interactive interaction with it in virtual machines running as grid jobs enables using 

more flavours of application software, which will significantly expand applications of 

grid technologies. 

Objective of this paper is to developing methods and tools of creating computing 

environments that do not depend on the configuration of heterogeneous resources of 

grid infrastructure through integrating virtualization technologies and running 

application software in virtual machines running as grid jobs. 

A new method of running virtual machines as a task grid has been developed, 

which allows use of container and hardware-assisted virtualization technologies. A 

new method of interaction with application software running in the grid has been 

developed, which enables interactive mode and use of graphical interface for different 

families of operating systems. A new method of executing application software in a 

virtual machine running as a grid job has been developed, which allows configuring 

the execution environment and running application software in batch and interactive 

modes of for different families of operating systems. The Rainbow software solution 

developed in the work implements methods of running a virtual machine as a grid job 

with interactive access to application software and allows the use of technologies of 

hardware-assisted virtualization and container virtualization. Developed architecture 

of grid service allows automating launch of virtual machines as grid jobs, manage 

virtual machine lifecycle, interacting with services of cooperation layer of the grid and 

providing means of integration into software packages of virtual organizations. 

Developed techniques and architectural principles of the formation of an 

isolated, independent from working node of computing cluster of the grid infrastructure 

managed environment for running of the application software in the grid jobs. 

Mathematical modeling by means of transition systems and Petri Nets for modeling 

grid service of starting automation of virtual machine as grid tasks was conducted and 

it confirmed that such network is alive, and such mathematical tools can be applied to 

grid services. 

Keywords: grid, virtualization, grid-job, application software, runtime, grid-

service, transition systems, Petri Nets. 
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