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Застосування грiд-обчислень у рiзноманiтних науково-дослiдних проєктах,

дозволило отримати ряд вагомих результатiв у фiзицi високих енергiй, по-

верхнi тiла, молекулярнiй бiологiї, астрофiзицi, медицинi та стало поштовхом

до побудови i використання сучасних комп’ютерних iнфраструктур у науко-

вих дослiдженнях.

Кожен науково-дослiдний проєкт використовує власне, специфiчне для

проекту, спецiалiзоване прикладне ПЗ для проведення моделювання та обро-

блення даних. Контроль актуальностi встановлених версiй, конфiгурацiї, на-

явних програмних бiблiотек та адаптацiя несумiсного з програмно-апаратною

архiтектурою грiд прикладного ПЗ потребують значних адмiнiстративних зу-

силь в умовах гетерогенної розподiленої iнфраструктури грiд. Для кожної

ВО, якiй надається доступ до обчислювальних ресурсiв, виконується iндивi-

дуальне встановлення бiблiотек, прикладного ПЗ та налаштування середови-

ща виконання на кожному постачальнику ресурсiв у грiд.
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У грiд-iнфраструктурах широкого розповсюдження набуло використання

вiртуальних машин для формування iзольованого, керованого, незалежного

середовища роботи грiд-сервiсiв. Вiдповiдно, актуальним завданням є розро-

блення методiв iнтеграцiї технологiй вiртуалiзацiї в грiд, що дозволять запу-

скати вiртуальнi машини як грiд завдання та забезпечувати iнтерактивний

доступ до прикладного ПЗ у них. Такi методи мають дозволяти виконання

прикладного ПЗ у керованому, iзольованому, незалежному вiд робочого ву-

зла обчислювального кластера середовищi вiртуальних машин, запущених як

грiд завдання на iнформацiйно-обчислювальних ресурсах грiд-iнфраструк-

тур. Поєднання можливостi формування середовища виконання прикладно-

го ПЗ та iнтерактивна взаємодiя з ним у вiртуальних машинах, запущених

як грiд-завдання, дозволить використовувати бiльшу кiлькiсть прикладного

ПЗ, що значно розширить межi застосування грiд-технологiй.

Мета роботи полягає у розробленнi методiв та засобiв створення середови-

ща яке не залежить вiд конфiгурацiї гетерогенних ресурсiв грiд-iнфраструк-

тури, шляхом iнтеграцiї технологiй вiртуалiзацiї та використання прикладно-

го ПЗ у вiртуальних машинах, запущених як грiд-завдання. Для досягнення

поставленої мети в роботi потрiбно вирiшити наступнi ключовi задачi:

1. Розробити метод запуску вiртуальної машини як грiд-завдання шляхом

iнтеграцiї методiв та засобiв вiртуалiзацiї в iнформацiйно-обчислюваль-

ний елемент грiд-iнфраструктури, який не потребуватиме модифiкацiї

пiдходiв i засобiв конфiгурування та набору системного ПЗ цього еле-

менту.
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2. Створити метод виконання прикладного ПЗ у керованому iзольованому

середовищi вiртуальної машини, запущеної як грiд завдання.

3. Розробити метод iнтерактивного доступу для взаємодiї з прикладним ПЗ

у вiртуальнiй машинi, що запущено як грiд-завдання.

4. Визначити та реалiзувати сукупнiсть програмних компонентiв у фор-

матi грiд-сервiсу, що автоматизують запуск вiртуальних машин як грiд

завдань вiдповiдно до розроблених у роботi методiв.

В результатi проведеної роботи вирiшено такi науковi задачi:

1. Розроблено новий метод запуску вiртуальних машин як грiд завдань, що

дозволяє використати рiзнi технологiї вiртуалiзацiї.

2. Розроблено новий метод взаємодiї з прикладним програмним забезпече-

нням виконуваним у грiд, що дозволяє використовувати iнтерактивний

режим роботи та графiчний iнтерфейс для рiзних сiмейств операцiйних

систем.

3. Розроблено новий метод виконання прикладного програмного забезпе-

чення у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд завдання який дозволяє

забезпечити конфiгурування середовища виконання та запуск прикла-

дного програмного забезпечення у пакетному та iнтерактивному режимi

взаємодiї для рiзних сiмейств операцiйних систем.

4. Розроблений у роботi програмний комплекс Rainbow реалiзує методи за-

пуску вiртуальної машини як грiд-завдання, iнтерактивної взаємодiї з
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прикладним програмним забезпеченням, виконання прикладного про-

грамного забезпечення i дозволяє використати технологiї з апаратною

пiдтримкою вiртуалiзацiї та контейнерною вiртуалiзацiєю.

5. Розроблена архiтектура грiд-сервiсу, яка дозволяє автоматизувати за-

пуск вiртуальних машин як грiд-завдань, керувати вiртуальними маши-

нами, взаємодiяти з грiд-сервiсами кооперацiї та мiстить засоби iнтегра-

цiї до програмних комплексiв вiртуальних органiзацiй.

Ключовi слова: грiд, вiртуалiзацiя, грiд-завдання, прикладне програмне

забезпечення, середовище виконання, грiд-сервiс, транзицiйнi системи, Мере-

жi Петрi.
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ABSTRACT

Boretsky O.F. Methods of integration of virtualization technologies into the

grid. –Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Physical and Mathematical Sci-

ences, Speciality 01.05.03 – Mathematics and Software for Computing Machi-

nes and Systems. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020.

Wide adoption of grid computing in various research projects has yielded

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

ology, 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 signifi-

cant administrative efforts in the context of heterogeneous distributed infrastructure

of the grid. For each VO 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
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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 virtual machines running as grid jobs on the computing resources

of grid-infrastructure independently of the compute cluster worker nodes envi-

ronment. 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 developing methods and means 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. To achieve the goals

set in the paper the following key tasks need to be solved:

1. Develop a method of starting virtual machine as a grid job by integrating

virtualization technologies and tools into the computing element of the grid

infrastructure without requiring modification of approaches and methods of

configuration as well as set of installed system software of this element.

2. Create a method for running application software in a managed isolated

environment of a virtual machine running as a grid job.

3. Develop an interactive access method for interfacing with application software

in a virtual machine running as a grid task.

4. Define and implement a set of software components forming a grid service
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that automates launching of virtual machines as a grid jobs in accordance

with the methods developed.

As a result of the carried out work the following scientific problems are solved:

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

which allows use of different virtualization technologies.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

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

dservice, transition systems, Petri Nets.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Сучаснi науковi дослiдження потребують значних об-

числювальних ресурсiв для проведення деталiзованих моделювань природних

явищ та обробки значних об’ємiв експериментальних даних. Обчислюваль-

ний грiд, як форма розподiлених обчислень, дозволяє задовольнити цю по-

требу в обчислювальних ресурсах. Для об’єднання географiчно розподiлених

гетерогенних кластерiв iнститутiв, унiверситетiв та науково-дослiдних лабо-

раторiй побудованi та розвиваються мiжнароднi (Worldwide LHC Computing

Grid (WLCG)) регiональнi (European Grid Infrastructure (EGI)) i нацiональнi

(Український нацiональний грiд (УНГ)) грiд-iнфраструктури.

Застосування грiд-обчислень у рiзноманiтних науково-дослiдних проєктах,

[1–5] дозволило отримати ряд вагомих результатiв у фiзицi високих енергiй,

поверхнi тiла, молекулярнiй бiологiї, астрофiзицi, медицинi та стало поштов-

хом до побудови i використання сучасних комп’ютерних iнфраструктур у

наукових дослiдженнях [6].

До складу вже створених грiд-iнфраструктур входять обчислювальнi кла-

стери, що мають рiзнi апаратнi конфiгурацiї обчислювальних вузлiв, мере-

жi, сховища даних, операцiйнi системи, системне програмне забезпечення

(ПЗ), програмнi бiблiотеки та полiтики адмiнiстрування. Iснуючi комплекси

ПЗ грiд-iнфраструктур дозволяють надавати доступ вiртуальним органiза-

цiям(Virtual Organization (VO)) у межах яких працюють користувачi, для

виконання їхнiх завдань та збереження даних, виконувати монiторинг досту-
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пностi та завантаженостi ресурсiв i не потребують змiни полiтик адмiнiстру-

вання обчислювальних кластерiв.

Грiд-завдання виконуються у пакетному режимi на робочих вузлах обчи-

слювальних кластерiв, що входять до складу грiд-iнфраструктур. Пакетний

режим накладає вимоги до прикладного ПЗ, призводить до залежностi при-

кладного ПЗ вiд середовища виконання яке налаштовано на обчислювально-

му вузлi та унеможливлює iнтерактивну взаємодiю з прикладним ПЗ.

Кожен науково-дослiдний проект використовує власне, специфiчне для

проекту, спецiалiзоване прикладне ПЗ для проведення моделювання та обро-

блення даних. Контроль актуальностi встановлених версiй, конфiгурацiї, на-

явних програмних бiблiотек та адаптацiя несумiсного з програмно-апаратною

архiтектурою грiд прикладного ПЗ потребують значних адмiнiстративних зу-

силь в умовах гетерогенної розподiленої iнфраструктури грiд. Для кожної

VO, якiй надається доступ до обчислювальних ресурсiв, виконується iндивi-

дуальне встановлення бiблiотек, прикладного ПЗ та налаштування середови-

ща виконання на кожному постачальнику ресурсiв у грiд.

У грiд-iнфраструктурах широкого розповсюдження набуло використання

вiртуальних машин для формування iзольованого, керованого, незалежного

середовища роботи грiд-сервiсiв. Вiдповiдно актуальним завданням є розро-

блення методiв iнтеграцiї технологiй вiртуалiзацiї в грiд, що дозволять запу-

скати вiртуальнi машини як грiд завдання та забезпечувати iнтерактивний

доступ до прикладного ПЗ у них. Такi методи мають дозволяти виконання

прикладного ПЗ у керованому, iзольованому, незалежному вiд робочого ву-

зла обчислювального кластера середовищi вiртуальних машин, запущених як
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грiд завдання на iнформацiйно-обчислювальних ресурсах грiд-iнфраструк-

тур. Поєднання можливостi формування середовища виконання прикладно-

го ПЗ та iнтерактивна взаємодiя з ним у вiртуальних машинах, запущених

як грiд-завдання, дозволить використовувати бiльшу кiлькiсть прикладного

ПЗ, що значно розширить межi застосування грiд-технологiй.

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

тацiйну роботу виконано у рамках наступних науково-дослiдних тем:

• тема “Засоби забезпечення надiйностi збереження даних та керування ре-

сурсами в грiд iнфраструктурi для наукових та освiтнiх установ України

на базi технологiї IBM Mainframe“ № державної реєстрацiї 0111U005489,

2011-2012рр.;

• тема “Фiзичнi та iнформацiйнi процеси у конденсованому середовищi та

бiологiчних системах з великою кiлькiстю зв’язкiв“ № державної реє-

страцiї 11БФ052-03, 2013р.;

• тема “Масштабованi засоби створення i застосування грiд-банкiв даних

української грiд-iнфраструктури для ефективного вирiшення прикла-

дних задач“ № державної реєстрацiї 0113U005511, 2013р.;

• тема “Дослiдження i створення сучасних методiв проектування супер-

комп’ютерних систем“ № державної реєстрацiї 16КФ052-01, 2016-2020рр.;

• тема “Медична грiд-система для популяцiйних дослiджень в галузi кар-

дiологiї на базi даних електрокардiограм - 4 рiк виконання“ № державної

реєстрацiї 0113U001825, 2013 р.;
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• тема “Розвиток телекомунiкацiйних сервiсiв ВО «Медгрiд» для пiдтрим-

ки вiдкладених телеконсультацiй та популяцiйних дослiджень в галузi

функцiональної дiагностики“ № державної реєстрацiї 0114U000673, 2014-

2015 рр.;

• тема “Розвиток сервiсiв ВО «Медгрiд» для пiдтримки мобiльних дiагно-

стичних платформ та персонiфiкованої дiагностики на базi електрокар-

дiографiї“ № державної реєстрацiї 0116U006190, 2016 р.;

що, в тому числi, виконано у рамках Державної цiльової науково-технiчної

програмами впровадження i застосування грiд-технологiй на 2009 -2013 роки

та цiльової науково-технiчної програми “Цiльова комплексна програма нау-

кових дослiджень НАН України “Грiд-iнфраструктура i грiд-технологiї для

наукових i науково-прикладних застосувань“.

Мета та задачi дослiдження. Мета роботи полягає у розробленнi ме-

тодiв та засобiв створення середовища яке не залежить вiд конфiгурацiї гете-

рогенних ресурсiв грiд-iнфраструктури, шляхом iнтеграцiї технологiй вiртуа-

лiзацiї та використання прикладного ПЗ у вiртуальних машинах, запущених

як грiд-завдання.

Для досягнення поставленої мети в роботi потрiбно вирiшити наступнi за-

дачi:

1. Проаналiзувати особливостi програмно-апаратної архiтектури середови-

ща запуску та виконання грiд-завдань.
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2. Дослiдити особливостi застосування прикладного ПЗ яке застосовується

у рiзних галузей науки, що може бути використане у грiд-завданнях.

3. Проаналiзувати пiдходи забезпечення iнтерактивної взаємодiї з викону-

ваним прикладним ПЗ у грiд-завданнях.

4. Дослiдити методи i засоби розгортання, контролю встановлених версiй

та оновлення прикладного ПЗ на обчислювальних елементах грiд iнфра-

структури.

5. Розробити метод запуску вiртуальної машини як грiд-завдання шляхом

iнтеграцiї методiв та засобiв вiртуалiзацiї в iнформацiйно-обчислюваль-

ний елемент грiд-iнфраструктури, який не потребуватиме модифiкацiї

пiдходiв i засобiв конфiгурування та набору системного ПЗ цього еле-

менту.

6. Створити метод виконання прикладного ПЗ у керованому iзольованому

середовищi вiртуальної машини, запущеної як грiд завдання.

7. Розробити метод iнтерактивного доступу для взаємодiї з прикладним ПЗ

у вiртуальнiй машинi, що запущено як грiд-завдання.

8. Визначити та реалiзувати сукупнiсть програмних компонентiв у фор-

матi грiд-сервiсу, що автоматизують запуск вiртуальних машин як грiд

завдань вiдповiдно до розроблених у роботi методiв.

9. Провести моделювання роботи грiд-сервiсу автоматизацiї запуску вiрту-

альних машин як грiд-завдань та обробки даних прикладним ПЗ.
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10. Iнтегрувати розробленi програмнi засоби автоматизацiї запуску вiрту-

альних машин як грiд-завдань до грiд-iнфраструктур та вiртуальних

лабораторiй VO в Українi.

Об’єктом дослiдження є процес iнтеграцiї технологiй вiртуалiзацiї у грiд-

iнфраструктури та формування середовища виконання прикладного ПЗ у

грiд-завданнi засобами вiртуалiзацiї.

Предметом дослiдження є програмно-апаратна архiтектура грiд-iнфра-

структур, робочого вузла обчислювального елемента, методи запуску i вико-

нання прикладного ПЗ, методи, технологiї та програмнi реалiзацiї вiртуалi-

зацiї.

Методи дослiдження. У роботi використано методи: функцiональної де-

композицiї та структурно-функцiонального аналiзу, побудови розподiлених

програмних агентiв, математичного моделювання асинхронних паралель-

них систем. Пiд час розробки програмних засобiв було використано мето-

ди проектування та профiлювання програмних систем, зокрема об’єктно-

орiєнтований пiдхiд та подiйно-орiєнтоване програмування.

Наукова новизна одержаних результатiв. У роботi запропоновано ме-

тоди iнтеграцiї програмних реалiзацiй технологiй вiртуалiзацiї до грiд-iнфра-

структур:

1. Вперше запропоновано метод запуску вiртуальних машин як грiд-завдань

шляхом iнтеграцiї технологiй вiртуалiзацiї в грiд, що не призводить до

модифiкацiї методiв та пiдходiв до програмно-апаратної конфiгурацiї

робочих вузлiв обчислювальних кластерiв грiд-iнфраструктур.
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2. Вперше запропоновано методи забезпечення iнтерактивного доступу ви-

конуваним прикладним ПЗ шляхом вiддаленого пiдключення до запу-

щених вiртуальних машин як грiд-завдань за допомогою стандартних

протоколiв вiддаленого доступу.

3. Вперше створено та iнтегровано до вiртуальних лабораторiй науково-

дослiдних проєктiв грiд-сервiс автоматизацiї запуску вiртуальних машин

як грiд-завдань.

4. Вперше показано застосовнiсть математичного апарату транзицiйних си-

стем та мереж Петрi для моделювання роботи грiд-сервiсiв автоматизацiї

запуску завдань користувачiв.

5. Вперше застосовано математичний апарат транзицiйних систем та ме-

реж Петрi для моделювання роботи грiд-сервiсу автоматизацiї запуску

вiртуальних машин як грiд-завдань.

Обґрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй. Обґрунтованiсть та достовiрнiсть визначено коректним за-

стосуванням використаних методiв дослiдження, зокрема, аналiтичного до-

слiдження грiд-систем, моделювання асинхронних паралельних систем за-

собами математичного апарату транзицiйних систем та мереж Петрi, фор-

мулюванням задач роботи, розробкою методiв, створенням програмних за-

собiв, а також впровадженням результатiв дослiдження в українську грiд-

iнфраструктуру.
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Наукове значення роботи. За науковими результатами робота є внеском

у методологiю побудови та застосування розподiлених високопродуктивних

обчислювальних систем та систем зберiгання даних, зокрема, грiд та розроб-

ку формалiзованих методiв створення грiд-сервiсiв.

Практичне значення одержаних результатiв. Представленi у роботi

методи та пiдходи були втiленi у розроблених автором програмних засобах:

• комплекс ПЗ, що дозволяє запускати два типи вiртуальних машини як

грiд-завдань: з незалежною Operating System (OS) вiд робочих вузлiв

обчислювальних кластерiв та без емуляцiї апаратних компонентiв;

• комплекс ПЗ запуску та виконання прикладного ПЗ у вiртуальних ма-

шинах, запущених як грiд-завдання;

• комплекс ПЗ, що забезпечує iнтерактивну взаємодiю з прикладним ПЗ

у вiртуальнiй машинi, запущенiй як грiд-завдання засобами протоколiв

вiддаленого доступу до OS;

• система автоматизацiї запуску вiртуальних машин як грiд-завдань, що

дозволяє iснуючим веб-застосункам вiртуальних лабораторiй VO вико-

ристовувати комплекси ПЗ виконання прикладного ПЗ у вiртуальних

машинах.

Особистий внесок здобувача. Усi положення, що становлять основу

дисертацiйного дослiдження, сформовано та вирiшено автором самостiйно.
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Iз робiт, опублiкованих у спiвавторствi, до дисертацiї увiйшли лише тi ре-

зультати, що належать автору. У роботах [7] — проаналiзовано особливо-

стi роботи з великими масивами даних, що зберiгаються у грiд сховищах

при виконаннi розрахункових завдань та особливостi застосування розподi-

лених грiд-сховищ; [8] — розглянуто особливостi застосування прикладного

ПЗ у грiд для роботи з медичними даними; [9] — описано процес взаємодiї

програмно-апаратних компонентiв грiд-iнфраструктури при пiдготовцi та ви-

конаннi грiд-завдання; [10] — проаналiзовано особливостi взаємодiї ПЗ промi-

жного рiвня грiд та компонентiв i файлових систем обчислювальних кластера

при виконаннi грiд-завдань, [11] — запропоновано метод запуску вiртуальних

машин з незалежною OS вiд робочого вузла обчислювальних кластера як

грiд-завдань; [12] — створено та реалiзовано способи та засоби забезпечення

iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ; [13] — проаналiзовано особливостi

взаємодiї ПЗ промiжного рiвня грiд та грiд-сервiсiв; [14] — запропоновано

конфiгурацiю запуску вiртуальних машин без емуляцiї апаратних компонент

як грiд-завдань; [15] — представлено способи та засоби попереднього дина-

мiчного конфiгурування прикладного ПЗ у образах вiртуальних машин на

етапi запуску грiд-завдання; [16] — змодельовано роботу грiд-сервiсу авто-

матизацiї запуску вiртуальних машин як грiд-завдань, проаналiзовано алго-

ритм запуску; [17] — запропоновано метод та прототип системи автоматиза-

цiї конфiгурування вiртуальних машин як грiд-завдань; [18] — представле-

но програмнi засоби для iнтеграцiї грiд-сервiсу автоматизацiї запуску вiрту-

альних машин як рiд-завдань до сервiсу надання вiдкладених телемедичних

консультацiй; [19] — проаналiзовано особливостi використання програмного
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комплексу Rainbow у науково-дослiдних грiд-проєктах [20] — проаналiзовано

особливостi взаємодiї з веб-застосунками вiртуальних лабораторiй VO.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйної роботи бу-

ло 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 техно-

логiї», 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 те-

хнологiї» 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 мiж-

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

Публiкацiї. Матерiали дисертацiї та всi основнi положення повнiстю ви-

кладено в 13 опублiкованих наукових працях:

• 6 наукових статей в наукових фахових виданнях [7,9, 11,16,17,20],

• 8 робiт у матерiалах i тезах доповiдей на наукових конференцiях [8, 10,

12–15,18,19]

Структура та обсяг дисертацiйної роботи. Дисертацiя складається зi

вступу, чотирьох роздiлiв, висновкiв, що мiстять основнi результати роботи,

списку використаної лiтератури з 119 найменувань, 3 додатки (додаток A

мiстить 5 актiв впровадження дисертацiйної роботи) та 30 рисункiв. Повний

обсяг дисертацiї складає 198 сторiнок, з них 150 — сторiнок основного тексту.
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РОЗДIЛ 1

Аналiз методiв та засобiв застосування прикладного ПЗ

в обчислювальнiй грiд-iнфраструктурi

1.1. Програмно-апаратна архiтектура грiд-середовища

запуску прикладних завдань

Термiном «Грiд» – позначають пiдхiд до об’єднання географiчно розподi-

лених гетерогенних обчислювальних кластерiв у єдину iнтероперабельну iн-

фраструктуру та забезпечення прозорого доступу кiнцевим користувачам до

усiєї множини ресурсiв. Обчислювальну грiд-iнфраструктуру застосовують

для обробки великих масивiв експериментальних даних, моделювання скла-

дних фiзичних, бiологiчних, хiмiчних та iнших процесiв i розподiленого зберi-

гання великих масивiв даних та взаємодiї з обладнанням великих експеримен-

тальних комплексiв на кшталт LHC. Кiнцевi користувачi отримують доступ

до ресурсiв як учасники VO – груп дослiдникiв, якi працюють в однiй галузi

науки та висувають схожi вимоги до ресурсiв i засобiв для проведення дослi-

джень [21, 22]. Для потреб учасникiв VO створюють вiртуальнi лабораторiї

– комплекс програмних засобiв, що автоматизовує типовi сценарiї застосу-

вання грiд науковцями [20, 23]. У фундаментальнiй роботi [21] сформовано

функцiональну архiтектуру грiд-iнфраструктури, що складається з рiвнiв:

фабрикатiв, зв’язку, ресурсiв, кооперацiї та застосувань.

Постачальниками ключових ресурсiв, зокрема, обчислювальних потужно-
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стей та сховищ даних виступають обчислювальнi кластери, якi iнтегровано

до грiд-iнфраструктури, якi формують рiвень фабрикатiв у багаторiвне-

вiй архiтектурi грiд. Схематичне зображення грiд-iнфраструктури показанi

на Рис. 1.1 [24].

Рівень застосувань

Рівень кооперації

Рівень ресурсів

Рівень зв`язку

Рівень фабрикатів

Застосунки користувачів та 

віртуальних організацій

WM, FC, II, UR, PX,VOMS, 

DRS, SDS, CDS

CE, SE, IE, IS

TCP/IP, GSI, X.509

CPU, RAM, Дисковий простір

Рис. 1.1. Багаторiвнева архiтектура грiд-iнфраструктури [25]
.

Апаратнi засоби грiд–iнфраструктури складаються з множини обчис-

лювальних вузлiв, мережевих ресурсiв та сховищ даних усiх постачальникiв

ресурсiв, якi видiлено для грiд–користувачiв.
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Взаємодiя таких ресурсiв одного постачальника мiж собою забезпечується

локальними мережевими засобами обчислювального кластера, що в багато-

рiвневiй архiтектурi грiд представлено рiвнем зв’язку (дивись Рис. 1.1).

Рiвень зв’язку встановлює базовий набiр комунiкацiйних та аутентифiкацiй-

них протоколiв для передачi даних. У бiльшостi обчислювальних систем ви-

користовується стек протоколiв TCP/IP [26, 27]. Аутентифiкацiя користува-

чiв в умовах одноразової реєстрацiї, захист та забезпечення цiлiсностi да-

них реалiзовано за допомогою iнфраструктури безпеки грiд – Grid Security

Infrastructure (GSI) [28]. Iдентифiкацiю користувача та грiд-сервiсiв GSI ви-

конує засобами X.509 [29], широко розповсюдженого стандарту для сертифi-

катiв iнфраструктури вiдкритих ключiв.

Оскiльки програмно-апаратнi конфiгурацiї ресурсiв постачальникiв мо-

жуть вiдрiзнятися, то їхню. iнтеграцiя в одну iнфраструктуру виконується

засобами спецiалiзованих програмних сервiсiв, що формують надбудову над

множиною ресурсiв – рiвень ресурсiв (див. Рис. 1.1) у функцiональнiй ар-

хiтектурi грiд. Внаслiдок того, що сервiси рiвня ресурсiв виступають про-

мiжним елементом взаємодiї мiж кiнцевими користувачами i сервiсами, якi

працюють у грiд та апаратними ресурсами, що вони використовують, ПЗ яке

реалiзовує цю взаємодiю отримало назву «промiжного». Сервiси рiвня ресур-

сiв як елементи промiжного ПЗ надають грiд-iнтерфейси доступу та взаємодiї

до кожного типу ресурсiв. До таких сервiсiв вiдносять [30]:

• Обчислювальний елемент (Computing Element (CE)) – сервiс, що надає

iнтерфейс до обчислювальних потужностей, приймає завдання на вико-



31

нання та передає його локальнiй системi керування ресурсами обчис-

лювального кластера. CE вiдноситься до базових сервiсiв, що потрiбнi

для функцiонування грiд;

• Елемент зберiгання даних (Storage Element (SE)) – сервiс, що надає iн-

терфейс до дискового простору, приймає та зберiгає данi вiдповiдно до

встановленої полiтики доступу. SE вiдноситься до базових сервiсiв, що

потрiбнi для функцiонування грiд;

• Елемент взаємодiї з обладнанням (Instrumentation Element (IE)) – сервiс,

що надає доступ до обладнання, яке спiльно використовується в грiд.

• Iнформацiйна система (Information System (IS)) – сервiс, що надає доступ

до iнформацiї про ресурси, їхнiй стан, завантаженiсть та iншi характе-

ристики елементiв рiвня фабрикатiв. IS вiдноситься до базових сервiсiв,

що потрiбнi для функцiонування грiд.

Програмнi реалiзацiї цих сервiсiв побудовано за cервiсно-орiєнтованою ар-

хiтектурою розподiленої взаємодiї обчислювальних елементiв Open Service

Grid Architecture (OSGA), що базується на сервiсах та є вдосконаленням архi-

тектури веб-служб, спецiально розробленої для пiдтримки вимог до грiд [22].

Виконання грiд-завдань вiдбувається на робочих вузлах обчислювальних

кластерiв, що входять до грiд-iнфраструктур як iнформацiйно-обчислюваль-

нi елементи поєднуючи роботу сервiсiв CE та IS. Доступ до сховищ даних

та експериментального обладнання кiнцевi користувачi здiйснюють рiзними

програмними засобами, якi використовують узгодженi та стандартизованi у
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проєктi European Middleware Initiative (EMI) протоколи взаємодiї, обмiну iн-

формацiї та файлiв [31]. Такий пiдхiд дозволяє iнтерпретувати багаторiвневу

функцiональну архiтектуру грiд як «пiсочний годинник», де рiзнотипна мно-

жина ресурсiв рiвня фабрикатiв є доступною через невеликий узгоджений

набiр засобiв рiвнiв ресурсiв i зв’язку та формують вузьке горло пiсочного

годинника.

Об’єднання та iнтероперабельна взаємодiя рiзнотипних ресурсiв як єди-

ної системи забезпечується рiвнем кооперацiї грiд-iнфраструктури. Сер-

вiси рiвня кооперацiї виступають точкою входу для доступу до множини

сервiсiв рiвня ресурсiв. Рiвень ресурсiв побудовано на «вузькому горлi» (у

термiнологiї архiтектури пiсочного годинника) рiвнiв ресурсiв i зв’язку, що

дозволяє реалiзувати велику кiлькiсть рiзноманiтних сервiсiв, не висуваючи

додаткових вимог до ресурсiв рiвня фабрикатiв. У поширених комплексах

промiжного ПЗ промiжного рiвня грiд реалiзованi та використовуються такi

сервiси, що побудовано за архiтектурою OSGA [22,32]:

• Управлiння розподiлом навантаження (Workload Manager (WM)) – сервiс

планування, що забезпечує вибiр сервiсiв рiвня ресурсiв, якi вiдповiда-

ють вимогам завдання, що надсилається на виконання;

• Каталог файлiв (File Catalog (FC)) – сервiс об’єднання iнформацiї про

мiсце розташування даних серед рiзних елементiв зберiгання рiвня ре-

сурсiв. Каталог файлiв є сервiсом, що забезпечує єдину точку доступу

до розподiленої iнфраструктури зберiгання та мiстить iнформацiю про

мiсцезнаходження iнформацiї на грiд-сховищах.
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• Iндекс iнформацiйних систем (Information Index (II)) – сервiс, який до-

зволяє отримати вичерпну iнформацiю про наявнi ресурси iнфраструк-

тури та їхнiй стан. II є критично важливим базовим елементом функцiо-

нування iнфраструктури для грiд-сервiсiв, вiртуальних лабораторiй VO

i кiнцевих користувачiв;

• Облiк використання ресурсiв (Usage Reporter (UR)) – сервiс централi-

зованого збирання iнформацiї про виконання завдань користувачiв та

аудиту використаних ресурсiв;

• Сховище проксi-сертифiкатiв (ProXy repository (PX)) – сервiс централi-

зованого зберiгання цифрових сертифiкатiв делегацiй прав доступу ко-

ристувачiв та сервiсiв;

• Служба керування участi у вiртуальнiй органiзацiї (Virtual Organization

Membership Service (VOMS)) – сервiс централiзованого керування вну-

трiшньою структурою VO та засвiдчення участi у VO;

• Служба реплiкацiї даних (Data Replication Service (DRS)) – керує ре-

сурсами iнфраструктури зберiгання даних VO для забезпечення високої

доступностi файлiв для грiд-користувачiв;

• Служба виявлення ПЗ (Software Discovey Service (SDS)) – використовую-

чи параметри грiд-завдання знаходить i обирає реалiзацiю прикладного

ПЗ i платформу, що потрiбнi для цього завдання;

• Сервери групової авторизацiї (Community Authorization Servers (CAS))

– реалiзують груповi полiтики доступу до ресурсiв, видаючи проксi-
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сертифiкати, якi учасники використовують для доступу до групових ре-

сурсiв.

Користувачі

Провайдер ресурсів
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Рис. 1.2. Взаємодiя сервiсiв рiзних рiвнiв функцiональної грiд-архiтектури.

На рiвнi застосувань (див. Рис. 1.1) розглядається функцiонування усi-

єї множини ПЗ, що використовують кiнцевi користувачi та вiртуальнi лабора-

торiї VO для взаємодiї з усiма елементами грiд-iнфраструктури показано на

Рис. 1.2. ПЗ рiвня застосувань створено на основi методiв побудови розподi-

лених програмних агентiв якi звертання до служб, визначених на будь-якому

рiвнi функцiональної архiтектури грiд. На кожному рiвнi грiд-архiтектури

визначено протоколи, що забезпечують доступ до вiдповiдних служб, напри-
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клад, обчислювального елементу грiд, iнформацiйної системи або служби ке-

рування участю VO [33].

Таким чином, архiтектуру грiд-iнфраструктури спроектовано

у такий спосiб, щоб забезпечити доступ до множини рiзноти-

пних ресурсiв, об’єднати їх в єдину iнтероперабельну систему,

забезпечити взаємодiю усiх компонент iнфраструктури та на-

дати доступ до всiєї множини ресурсiв кiнцевим користувачам

вiдповiдно до полiтик доступу VO. Вона не передбачає засобiв

та механiзмiв централiзованого керування прикладним ПЗ, а,

лише, мiстить засоби виявлення наявного прикладного ПЗ на

iнформацiйно-обчислювальних елементах грiд .

1.1.1. Особливостi архiтектури обчислювального кластера – по-

стачальника ресурсiв в грiд-iнфраструктурi. Основним елементом,

який надає доступ до обчислювальних ресурсiв та сховищ даних до грiд-

iнфраструктур є обчислювальнi елементи грiд, що розгорнутi на обчислю-

вальних кластерах. Бiльшiсть кластерiв у рiзних нацiональних та мiжна-

родних грiд-iнфраструктурах побудовано за архiтектурою обчислювальної

системи «Beowulf» [34]. Архiтектуру «Beowulf» було вперше запропоновано у

центрi Center of Excellence in Space Data and Information Sciences (CEDSIS)

1994 року як архiтектуру, що дозволяє створити потужну обчислювальну си-

стему з використанням поширених, загальнодоступних апаратних компонент

та ПЗ з вiдкритим вихiдним кодом. Ця архiтектура побудови обчислюваль-

ного кластера набула широкого розповсюдження в Українi та свiтi. Обчи-

слювальнi кластери спiльного використання, що побудовано згiдно з даною
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архiтектурою, складаються з наступних типових вузлiв [25,35,36]:

• обчислювальний робочий вузол – використовується для розрахункiв ко-

ристувачiв у кластерi;

• управляючий вузол – запускає, вiдслiдковує стан, керує життєвим ци-

клом завдання на обчислювальних вузлах, проводить монiторинг заван-

таженостi та доступностi ресурсiв, виконує планування використання ре-

сурсiв;

• вузол зберiгання даних – використовується для довготривалого зберiга-

ння даних користувачiв;

• вузол доступу користувачiв – окремий вузол для користувачiв, дозволяє

дозволяє iзолювати компiляцiю, налагодження та тестування користу-

вацьких програм вiд запущених завдань на робочих вузлах кластера;

• мережевий шлюз – забезпечує роботу мережевої iнфраструктури обчис-

лювального кластера та взаємодiю внутрiшньої iзольованої мережi кла-

стера та мережi Iнтернет.

Типову архiтектуру кластера, його компоненти та їхню взаємодiю iлюструє

Рис. 1.3.

Найбiльшу кiлькiсть вузлiв у складi обчислювального кластера складають

робочi вузли. Архiтектура «Beowulf» передбачає використання поширених не

спецiалiзованих архiтектур комп’ютерiв як робочих вузлiв. у сучасних об-

числювальних кластерах України та свiту використовують багатопроцесорнi
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Рис. 1.3. Типова структура побудованого в Українi обчислювального класте-
ра архiтектури «Beowulf»

сервери x86–сумiсної архiтектури центральних процесорiв. Додатково у сер-

вери можуть встановлювати спецiалiзованi мережевi адаптери з пiдтримкою

технологiй InfiniBand або 10G Ethernet та графiчнi прискорювачi [26,37–40].

Рекомендованою OS у проектi EMI для обчислювальних кластерiв є

дистрибутив, Scientific Linux який має розширений перiод пiдтримки, що

дозволяє використовувати одну версiю OS протягом усього перiоду експлу-

атацiї кластера [31]. Додатково до OS на робочi вузли застосовуються вiд-

повiднi драйвери до встановлених спецiалiзованих пристроїв та бiблiотеки

для роботи прикладного ПЗ. Комплекси прикладного ПЗ для користувачiв

розмiщуються на централiзованому сховищi, що доступне для усiх вузлiв кла-

стера. Оскiльки кластери можуть мати гетерогеннi робочi вузли та у кiнцевих
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користувачiв виникає потреба використання рiзних версiй прикладного ПЗ,

рiзних бiблiотек, оптимiзацiї пiд рiзнi апаратнi ресурси несумiснi мiж собою,

адмiнiстратори кластерiв встановлюють вiдповiднi версiї прикладного ПЗ з

потрiбними конфiгурацiями та з оптимiзацiєю компiляцiї пiд наявнi апаратнi

ресурси кластера. Для вибору потрiбної версiї прикладного ПЗ та бiблiо-

тек використовується система конфiгурування оточення роботи користувача,

наприклад Environment Modules [41] та Lmod [42].

Важливим компонентом обчислювального кластера є сховище даних яке

забезпечує ефективне використання наявних потужностей кластера та потре-

бує використання двох типiв файлових систем [10]:

• паралельної – забезпечує швидкий доступ до розподiлених елементiв

зберiгання даних на час виконання задачi;

• кластерної – забезпечує конкурентний доступ до великих за об’ємом

та надiйних елементiв зберiгання для довготривалого зберiгання даних

наукових дослiджень.

Паралельна файлова система об’єднує декiлька фiзичних сховищ даних i за-

безпечує швидкий доступ за рахунок розподiлу навантаження мiж декiлько-

ма вузлами. Iснує множина рiзноманiтних реалiзацiй паралельних файлових

систем найпоширенiшими з яких є:

• Ceph – розподiлена файлова система з розподiленим зберiганням мета-

даних та даних. Використовує локальну файлову систему. Робота з ме-

таданими здiйснюється на рiвнi користувача i не потребує пiдтримки з

боку ядра OS [43].
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• Lustre – паралельна файлова система з розподiленим зберiганням ме-

таданих та даних. Працює з використанням модифiкованої локальної

файлової системи. Клiєнти делегують модифiкацiю файлiв сервiсу збе-

рiгання даних на певному сховищi [44].

• GlusterFS – розподiлена, паралельна, лiнiйно масштабована файлова си-

стема. Складається з серверної та клiєнтської частини. Працює з ви-

користанням локальної файлової системи через модуль Filesystem in

Userspace (FUSE) [45].

• Fraunhofer (FhGFS)/BeeGFS – паралельна файлова система оптимiзова-

на для використання у високопродуктивних обчисленнях. Зберiгає данi

та метаданi на локальнiй файловiй системi. Данi частинами розподiля-

ються на усiх сховищах. Доступ здiйснюється паралельно до усiх ча-

стин даних [46].

Мале навантаження на апаратнi ресурси вузлiв та можливiсть використо-

вувати один вузол одночасно як вузол зберiгання даних, вузол зберiгання

метаданих та клiєнт дозволяє розгортати систему зберiгання даних на основi

паралельної файлової система безпосередньо на робочих вузлах кластера [10].

Кластерну файлову систему використовують для доступу великої кiлько-

стi користувачiв до одного вузла зберiгання даних. До таких файлових си-

стем вiдносяться: POSIX-сумiсна файлова система Global File System (GFS),

яку розроблено компанiєю Red Hat та мережева файлова система Network

File System (NFS). GFS забезпечує органiзацiю даних в файлову систему за

допомогою менеджера томiв – Logical Volume Manager (LVM). Вона є жур-
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нальованою файловою системою. Для кожного вузла кластера заводять свiй

власний журнал. Змiни метаданих у файловiй системi записують спочатку у

журнал, а потiм у файлову систему, як i в iнших журнальованих файлових

системах. У разi збою вузла, цiлiснiсть файлової системи може бути вiднов-

лено шляхом повторення операцiй з метаданими [47].

Файлова система NFS працює на основi одноiменного протоколу, що надає

вiддалений доступ до файлової системи централiзованого сховища по мережi

передачi даних. Журналювання, особливостi збереження метаданих та вiд-

мовостiйкiсть визначається локальною файловою системою централiзованого

сховища. При одночасному записi, розпаралеленою на декiлька вузлiв програ-

мою, у файл на сховищi, що пiдключено по протоколу NFS, можуть виникати

ситуацiї коли паралельнi процеси записують iнформацiю в порядку виконан-

ня операцiй, а не порядку передбаченому логiкою програми. Механiзми цен-

тралiзованого контролю запису даних у один файл реалiзовано починаючи з

версiї NFS 4, яка пiдтримується не у всiх версiях Linux, що використовуються

на обчислювальних кластерах [48].

Крiм ресурсiв для виконання завдань користувачiв, обчислювальний кла-

стер потребує сервiсiв, якi забезпечують колективне використання усiєї мно-

жини ресурсiв кластера. До таких сервiсiв вiдносять локальний менеджер

ресурсiв, централiзовану базу користувачiв, засоби монiторингу працезда-

тностi, завантаженостi та облiку використання. До складу локального мене-

джера ресурсiв входять служби планування видiлення ресурсiв та керування

завданнями, якi забезпечують планування виконання завдань користувачiв

в залежностi вiд потрiбних ресурсiв та полiтик доступу. Вiдповiдно до умов
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використання та потреб користувачiв додатково можуть бути розгорнутими

вiдповiднi сервiси iнтеграцiї обчислювального кластера до науково-дослiдних

проектiв та iнфраструктур наукових спiльнот [30].

При розгортаннi таких сервiсiв користуються принципом «один сервiс –

один сервер», згiдно з яким на одному фiзичному серверi працює тiльки

одна служба. Такий пiдхiд дозволяє забезпечити стабiльну роботу, зменши-

ти вплив стороннiх програмних компонентiв та пiдвищити загальну безпеку

всiєї системи. Однак розгортання сервiсiв з використанням принципу «один

сервiс – один сервер» потребує великої кiлькостi апаратних ресурсiв, що для

кластерiв з невеликою кiлькiстю серверiв є недоцiльним. Використання вiрту-

альних машин (замiсть фiзичних) дозволяє бiльш ефективно використати на-

явнi ресурси. Один вузол середньої потужностi дозволяє задовольнити типовi

потреби в вiртуальних машинах для розгортання усiх потрiбних сервiсiв [13].

Використання вiртуалiзацiї на одному апаратному вузлi створює єдину то-

чку збою – апаратний збiй сервера впливає на доступнiсть одразу всiх сервi-

сiв обчислювального кластера. Поєднання переваг вiдокремлення апаратних

платформ в iдеологiї «один сервiс – один сервер» i керованостi та ефективно-

стi вiртуальних машин забезпечується програмно-апаратними засобами вiр-

туалiзацiї, що представляють собою окрему цiлiсну iнфраструктуру. Вiдпо-

вiдно, для обчислювальних кластерiв, що виступають не тiльки постачальни-

ками ресурсiв у грiд-iнфраструктурi, а й забезпечують роботу грiд-сервiсiв

рiвня кооперацiї, є доцiльним використання програмно-апаратної iнфрастру-

ктури вiртуалiзацiї, яка забезпечує незалежну вiд апаратних збоїв роботу

вiртуальних машин [13].
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Взаємодiя всiх зазначених типiв ресурсiв потребує наявностi вiдповiдних

сегментiв мережi (див. Рис. 1.3) у складi обчислювального кластера [35,40,41]:

• обчислювальна мережа – високопродуктивний сегмент, який об’єднує

обчислювальнi вузли, використовує спецiалiзованi технологiї InfiniBand,

10G Ethernet та Remote Direct Memory Access (RDMA), забезпечує висо-

ку швидкiсть передачi даних та малi затримки для розпаралелених на

декiлька вузлiв завдань [49];

• мережа доступу до сховищ даних – високопродуктивний сегмент, який

об’єднує вузли зберiгання даних, надає доступ до сховищ усiм iншим ву-

злам, використовує спецiалiзованi технологiї Storage Area Network (SAN)

мереж, забезпечує високу швидкiсть та малi затримки при доступi до да-

них [50];

• мережа сервiсiв кластера – сегмент, у якому працюють сервiси, що за-

безпечують цiлiсне функцiонування кластера, використовує технологiї

локальних мереж [13,35];

• зовнiшня мережа кластера – сегмент, що забезпечує кiнцевим користу-

вачам доступ до сервiсiв кластера та взаємодiю з мережею Iнтернет, ви-

користовує технологiї глобальних мереж. Може мiстити пряме пiдклю-

чення до спецiалiзованих високошвидкiсних сегментiв мережi Iнтернет,

наприклад, Geant або UA-IX [51].

Кожен обчислювальний кластер будується для вирiшення конкретного

набору наукових завдань. Апаратна конфiгурацiя обчислювальних вузлiв,



43

OS, мережi, конфiгурацiя файлових систем, сервiси кластера та їхнiй спо-

сiб розгортання, набiр прикладного ПЗ, його конфiгурацiя, спосiб компiля-

цiї визначаються виходячи з потреб кiнцевих користувачiв. Зазначимо, що

програмно-апаратна архiтектура обчислювального кластера мi-

стить компоненти, якi дозволяють об’єднати велику кiлькiсть

обчислювальних ресурсiв, сховищ даних в одну систему та за-

безпечити високу швидкiсть їхньої роботи та взаємодiї. Завда-

ння монiторингу, доступу до ресурсiв i спiльного використання

вирiшуються засобами сервiсiв керування колективного доступу

та монiторингу. Використання та поєднання вiдповiдних компо-

нент обчислювального кластера визначається типами науково-

прикладних завдань, що потрiбно вирiшувати, рiвнем швидкодiї

який потрiбно забезпечувати та наявним апаратним забезпече-

нням. Архiтектурою обчислювального кластера не передбачено

стандартизованих методiв та засобiв встановлення прикладного

ПЗ, що не дозволяє використовувати на рiзних кластерах засоби

автоматизацiї розгортання та конфiгурацiї прикладного ПЗ, що

створенi та вiдлагодженi для одного з них.

1.1.2. Особливостi застосування обчислювального кластера –

обчислювального елемента грiд. Iнтеграцiю обчислювального класте-

ра в грiд-iнфраструктуру виконано шляхом розгортання комплексу ПЗ про-

мiжного рiвня, яке формує iнформацiйно-обчислювальний елемент грiд. Цей

комплекс надає наступний набiр компонентiв ПЗ (див. Рис. 1.4):
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• сервiс керування життєвим циклом грiд-завдань;

• iнформацiйний сервiс вiдслiдковування стану грiд-завдання;

• сервiс публiкацiї iнформацiї про використанi ресурси;

• сервiс доступу до сховища;

• iнформацiйний сервiс монiторингу ресурсiв, програмно-апаратних ком-

понент та завантаженостi обчислювального кластера.

Інтерфейс запуску 
завдань

Інтерфейс обробки 
інформаційних 

запитів

Автентифікація та 
авторизація
користувача

База 
даних 

завдань

Інтерфейс до 
локальної системи 

керування 
завданнями

Засоби збору 
інформації

Служба керування
завданнями

Служба 
планування 

виділення ресурсів

Керування грід-
завданнями

Робочі вузли обчислювального кластеру

База даних 
інформації 
про грід-
служби

Інтерфейс
пошуку

інфрмації

Реєстрація
ресурсу 

В 
інформаційн
ому індексі

Обчислювальний
елемент грід

Локальний менеджер ресурсів

Інформаційний сервіс

Облік 
використаних 

ресурсів

Рис. 1.4. Взаємодiя компонентiв обчислювального елемента грiд
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Сервiс керування життєвим циклом грiд-завдання надає доступ до обчи-

слювальних ресурсiв кластера кiнцевим грiд-користувачам та програмним

комплексам вiртуальних лабораторiй. Цей сервiс виконує автентифiкацiю i

авторизацiю користувачiв та перенаправляє їхнi запити до локального мене-

джера ресурсiв кластера, накопичуючи iнформацiю у своїй базi даних зав-

дань. Локальний менеджер ресурсiв виконує запуск завдань iз застосування

розгорнутого прикладного ПЗ на кластерi у межах множини ресурсiв, що ви-

дiлено провайдером для грiд-користувачiв. У вiдповiдь на запит користувача

або програмного комплексу вiртуальних лабораторiй iнформацiйний сервiс

вiдслiдковування стану грiд-завдання отримує iнформацiю вiд локального

менеджера ресурсiв кластера та надає вiдповiдну iнформацiю користувачу.

По завершенню виконання грiд-завдань сервiс публiкацiї iнформацiї про ви-

користанi ресурси надсилає iнформацiю про використаний грiд-завданням

процесорний час, оперативну пам’ять та дисковий простiр до централiзова-

них систем облiку використання ресурсiв [5, 52].

Сервiс доступу до сховищ входить до iнфраструктури зберiгання даних

грiд та надає доступ до дискового простору обчислювального кластера. Ко-

ристувачi або програмнi комплекси вiртуальних лабораторiй можуть викори-

стовувати грiд-сховище як окремий ресурс або у складi iнфраструктури збе-

рiгання даних. При використаннi iнфраструктури зберiгання даних запит на

зчитування певного файлу спочатку надсилається до сервiсу рiвня коопера-

цiї FC, який мiстить iнформацiю про логiчну структуру файлiв та каталогiв

вiдповiдної VO. У вiдповiдь на такий запит FC повертає перелiк посилань

на копiї(реплiки) цього файлу. Маючи таке посилання користувач або про-
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грамний комплекс вiртуальної лабораторiї звертається до сервiсу доступу до

сховища i отримує потрiбний файл [7,53–55].

Iнформацiйний сервiс монiторингу ресурсiв, програмно-апаратних компо-

нент та завантаженостi обчислювального кластера збирає iнформацiю у вiд-

повiдну базу даних з декiлькох джерел:

• локального менеджера ресурсiв;

• грiд-сервiсiв рiвня ресурсiв, працюючих на кластерi;

• файлiв конфiгурацiй грiд-сервiсiв кластера.

Зiбраний набiр iнформацiї сервiс публiкує у грiд-сервiсi iндексування iнфор-

мацiї рiвня кооперацiї II. Кiнцевi користувачi та програмнi комплекси вiр-

туальних лабораторiй можуть отримувати потрiбну iнформацiю про ресурси

обчислювального кластера як вiд II, так i безпосередньо вiд iнформацiйного

сервiсу кластера. Взаємодiю провайдерiв ресурсiв, грiд-сервiсу iндексування

iнформацiї II показано на Рис. 1.5 [56,56–59].

Сучаснi комплекси ПЗ промiжного рiвня грiд дозволяють реалiзовувати

рiзнi сценарiї розгортання та конфiгурацiї потрiбних сервiсiв для iнтегра-

цiї обчислювального кластера в грiд. Спосiб розгортання сервiсiв визначено

полiтиками адмiнiстрування постачальника ресурсiв, програмно-апаратною

конфiгурацiєю обчислювального кластера та сумiснiстю грiд-сервiсiв. Широ-

кого розповсюдження у свiтi набуло таке ПЗ промiжного рiвня грiд: Nordugrid

ARC, gLite та HTCondor, у яких використано iнструментарiй Globus Toolkit

[60–62].
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запит інформації про 

доступні ресурси та черги

реєстрація ресурсу

реєстрація ресурсу

Провайдер ресурсів

Провайдер ресурсів

II

пошук провайдерів

запуск завдання 

в обрану чергу
Користувачі

Рис. 1.5. Взаємодiя з iнформацiйною системою грiд.

Узагальнюючи вищезазначене вiдмiтимо, що засоби iнтеграцiї обчис-

лювального кластера до грiд-iнфраструктури не мiстять засо-

бiв конфiгурування та передбачають надання доступу до iсную-

чої програмно-апаратної конфiгурацiї. Iнформацiйнi грiд-сервiси,

що розгорнуто на обчислювальному кластерi надають iнформа-

цiю про встановлене прикладне ПЗ, що дозволяє кiнцевому кори-

стувачу обрати постачальникiв ресурсiв, якi задовольняють його

вимогам до прикладного ПЗ.

1.2. Методи та засоби використання прикладного ПЗ в

грiд-завданнi

Основний спосiб взаємодiї кiнцевих користувачiв iз грiд-iнфраструктурою –

це виконання завдань. Iснуючi методи та засоби роботи з грiд-завданнями
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дозволяють користувачам запускати завдання з гнучкою конфiгурацiєю па-

раметрiв для вирiшення обчислювальних задач у рiзних галузях науки. Для

автоматизацiї роботи у грiд з великою кiлькiстю завдань застосовують роз-

робленi у наукових проєктах комплекси ПЗ у складi вiртуальних лаборато-

рiй [20,63–65]. Взаємодiю з грiд-завданнями можна подiлити на такi ключовi

етапи: попередня пiдготовка, надсилання, запуск, виконання, завершення.

Розглянемо детально кожен з етапiв, що показано на Рис. 2.6 як з точки

зору кiнцевого користувача або програмних комплексiв вiртуальних лабора-

торiй, так i елементiв грiд-iнфраструктури.

Етап попередньої пiдготовки включає отримання доступу до ресурсiв,

пiдготовку завдання та вхiдних даних. Доступ до ресурсiв грiд-iнфраструк-

тури здiйснюється на основi цифрових сертифiкатiв формату X.509. Видачу

таких сертифiкатiв у кожнiй країнi виконує власний регiональний центр сер-

тифiкацiї(Certificate Authority (CA)). Для отримання власного сертифiкату

користувач має подати запит i особисто звернутись в CA для пiдтверджен-

ня особи та свого запиту. У разi успiшного виконання усiх вимог користу-

вач отримує пiдписаний CA персональний цифровий сертифiкат. Завдання,

що виконуються програмними комплексами вiртуальних лабораторiй, запу-

скаються вiд iменi їх певного сервiсу. Для такого сервiсу адмiнiстратор VO

подає пiдписаний запит на вузловий сертифiкат. Пiсля перевiрки запиту CA

публiкує пiдписаний сертифiкат вiдповiдного вузла. Сертифiкати вузлiв та

користувачiв мають обмежений термiн дiї та повиннi перiодично оновлюва-

тись. Оновлення сертифiкату передбачає, що користувач має надiслати у CA

пiдписаний ним запит на оновлення персонального або вузлового сертифiка-
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ту [28,66].

Постачальниками ресурсiв у грiд доступ надається учасниками VO, з яки-

ми iснують вiдповiднi домовленостi. Користувач може стати учасником по-

трiбної VO, створивши запит на сервiсi VOMS, який обслуговує цю VO та

отримавши пiдтвердження вiд адмiнiстратора VO. Реєстрацiя у VO викону-

ється одноразово i не потребує додаткових дiй пiсля оновлення цифрових

сертифiкатiв. Один користувач або сервiс вiртуальної лабораторiї може бути

учасником рiзних VO. Сервiси вiртуальних лабораторiй реєструються у VO

адмiнiстраторами шляхом виконання вiдповiдної адмiнiстративної процеду-

ри [67–70].

Важливим елементом попередньої пiдготовки є створення файлу опису

грiд-завдання. З використанням мов JDL, XRSL i JSDL, що дозволяють опи-

сати вимоги до ресурсiв, вхiднi, вихiднi файли та параметри для запуску

прикладного ПЗ у пакетному режимi. Вхiднi файли можуть розмiщуватися

на грiд-сховищах, комп’ютерi користувача та ресурсах, що є доступними за

протоколами HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DAV, DAVS [71].

Етап надсилання складається з генерування проксi-сертифiкату, вибо-

ру постачальника ресурсiв та надсилання до нього завдання. Використання

проксi-сертифiкату – це ключовий механiзм делегування прав доступу ко-

ристувачiв до грiд-сервiсiв. Цей механiзм дозволяє грiд-сервiсам виконува-

ти рiзнi операцiї вiд iменi користувача, наприклад, обчислювальний елемент

може завантажити файл з грiд-сховища для завдання. Користувач, засобами

клiєнтського ПЗ, генерує тимчасовий проксi-сертифiкат, що пiдписано його

власним цифровим ключем. При генеруваннi користувач вказує вiд iменi якої
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VO вiн працюватиме, клiєнтське ПЗ звертається до VOMS для перевiрки уча-

стi користувача у вiдповiднiй VO та записує параметри у проксi сертифiкат.

Iз згенерованим проксi-сертифiкатом користувач звертається до II для ви-

значення перелiку постачальникiв ресурсiв, якi задовольнять вимогам зав-

дання. З отриманого перелiку обирається перший доступний обчислюваль-

ний елемент постачальника ресурсiв, який задовольнить вимоги завдання.

До обраного обчислювального елементу користувач надсилає файл опису,

проксi-сертифiкат та вхiднi файли, що розташованi на його пристрої [64].

Етап запуску включає аутентифiкацiю, авторизацiю, завантаження вхi-

дних файлiв та надсилання завдання до черги локального менеджера зав-

дань кластера. При отриманнi запиту вiд користувача обчислювальний еле-

мент виконує аутентифiкацiю шляхом перевiрки цифрового пiдпису проксi-

сертифiката та участi у VO. Для перевiрки участi у VO обчислювальний

елемент звертається до VOMS сервiсу. Авторизацiю запиту користувача ви-

конано згiдно з полiтикою доступу для VO, атрибути якої зазначенi у проксi-

сертифiкатi. Перед надсиланням на виконання обчислювальний елемент за-

вантажує потрiбний перелiк файлiв iз зовнiшнiх сховищ. Завдання надсила-

ється на виконання локальному менеджеру ресурсiв кластера та, вiдповiдно

до налаштувань обчислювального елемента грiд, розмiщується у чергу вра-

ховуючи локальнi полiтики планування та видiлення ресурсiв [68,69].

Етап виконання це безпосереднє виконання дiй, якi задано у грiд-

завданнi. У черзi локального менеджера ресурсiв завдання очiкує заплано-

ваного для нього часу запуску та видiлення запитаних ресурсiв. При запуску

завдання виконується заданий перелiк команд у пакетному режимi. Паке-
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тний режим виконання передбачає роботу ПЗ у середовищi з iнтерфейсом

текстового термiналу, не iнтерактивному режимi, без графiчного iнтерфейсу

та записом стандартних потокiв виводу та помилок у файли. Деякi локальнi

менеджери ресурсiв дозволяють запускати завдання у iнтерактивному режи-

мi, однак це недоступно пiд час виконання грiд-завдання. Клiєнтськi грiд-

застосунки дозволяють лише зчитати стандартнi потоки виводу та помилок

грiд-завдання, що виконується [72].

Перелiк команд виконання грiд-завдання складається з дiй потрiбних для

пiдготовки до запуску, запуску та завершення виконання прикладного ПЗ.

Виконуванi файли та бiблiотеки прикладного ПЗ можуть бути скопiйова-

нi разом з вхiдними файлами завдання, скомпiльованi з вихiдних кодiв при

пiдготовцi до запуску прикладного ПЗ або бути попередньо встановленими

на обчислювальний кластер. Використання скопiйованих файлiв передбачає

використання статично скомпiльованих виконуваних файлiв та застосовне

для невеликих прикладних програм, що складаються з декiлькох файлiв.

Компiляцiя при пiдготовцi до запуску дозволяє отримати оптимiзованi пiд

програмно-апаратну конфiгурацiю обчислювального вузла виконуванi фай-

ли, але потребує попереднього встановлення адмiнiстраторами на усiй мно-

жинi вузлiв кластера потрiбних бiблiотек. Пiдхiд з копiюванням виконува-

них файлiв та бiблiотек передбачає статичну компiляцiю прикладного ПЗ

та застосовний лише для невеликих програмних комплексiв. Оскiльки бiль-

шiсть комплексiв прикладного ПЗ складається з великої кiлькостi файлiв i

бiблiотек, та потребують великої кiлькостi системних i стороннiх бiблiотек, то

створення статично скомпiльованої версiї є технiчно складною задачею. То-
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му комплекси прикладного ПЗ розгортаються безпосередньо на вiдповiдних

вузлах постачальникiв ресурсiв [8, 64,73,74].

Етап завершення включає завантаження файлiв, отриманих у результатi

виконання завдання, та облiк використаних ресурсiв. Завантаження результа-

тiв завдання може виконуватись на комп’ютер, з якого працює користувач, на

грiд-сховища iнфраструктури зберiгання даних та на сховища, що доступнi за

протоколами HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DAV, DAVS. Перелiк вихiдних фай-

лiв та сховищ, на якi вони передаватимуться, задається в описi грiд-завдання.

У результатi успiшного завершення грiд-завдання обчислювальний елемент

виконує надсилання iнформацiї про використанi ресурси грiд-завданням, та

користувача i використанi атрибути VO до сервiсу облiку використаних ре-

сурсiв UR [53,54].

На основi вищенаведеного перелiку етапiв у роботi [9] було проведено ма-

тематичне моделювання роботи грiд-iнфраструктури. У моделюваннi вико-

ристано математичний апарат транзицiйних систем та мереж Петрi. Етапи

виконання грiд-завдання були представленi у виглядi протоколiв реєстрацiї

у грiд та пiдготовки завдання. Цi протоколи змодельовано у вiдповiднi тран-

зицiйнi системи реєстрацiї у грiд та пiдготовки завдання. В результатi син-

хронного добутку транзицiйних систем була отримана транзицiйна система

з глобальними переходами, по якiй побудована мережа Петрi, що моделює

роботу обох протоколiв. У результатi дослiдження побудованої мережi Петрi

було встановлено, що мережа Петрi, яка моделює грiд-систему є: живою i

в нiй виконується властивiсть справедливостi та обмеженою i в нiй викону-

ється властивiсть справедливостi. Також показано застосовнiсть математи-
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чного апарату транзицiйних систем та мереж Петрi для моделювання грiд-

систем.

Пiдсумовуючи зазначимо, що виконання грiд-завдання складається

з ряду етапiв, кожен iз яких передбачає набiр вiдповiдних дiй,

що має виконати користувач та елементи грiд-iнфраструктури

для успiшного завершення завдання. Особливостi взаємодiї при-

кладного ПЗ iз системними та стороннiми бiблiотеками потре-

бують його розгортання на вiдповiдних вузлах обчислювального

кластера. Особливостi запуску та виконання грiд-завдання не до-

зволяють iнтерактивно взаємодiяти з прикладним ПЗ, а лише

дозволяють зчитувати стандартний потiк виводу та помилок

пiд час виконання завдання. Математичний апарат транзицiй-

них систем та мереж Петрi дозволяє виконати моделювання

ключових етапiв виконання грiд-завдання.

1.3. Особливостi використання прикладного ПЗ в укра-

їнськiй грiд-iнфраструктурi

УНГ – iнфраструктура до складу якої входять ресурси обчислювальних

кластерiв провiдних науково-дослiдних iнститутiв нацiональної академiї наук

та освiтнiх закладiв України. Характерною особливiстю УНГ є застосування

грiд-технологiй для десяткiв дослiдницьких проєктiв у рiзних галузях науки

та використання ресурсiв десяткiв обчислювальних кластерiв, що вiдрiзняю-
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ться програмно-апаратною конфiгурацiєю та кiлькiстю ресурсiв. На вiдмiну

вiд УНГ, мiжнароднi грiд-iнфраструктури складаються з невеликої кiлько-

стi потужних обчислювальних кластерiв та використовуються для вирiшення

завдань декiлькох дослiдницьких проектiв [2, 51,75,76].

Рис. 1.7. Обчислювальнi кластери, що входять до складу УНГ

Iнфраструктура УНГ iсторично побудована децентралiзованим чином без

чiткої координацiї. Розвиваючись, новi обчислювальнi кластери пiд’єднувались

до УНГ встановлюючи базовий набiр ПЗ промiжного рiвня Nordugrid ARC [2]

та системного ПЗ потрiбного для компiляцiї прикладного ПЗ.

Українськi науково-дослiднi проекти використовують спецiалiзованi для

кожного проекту комплекси прикладного ПЗ для вирiшення своїх дослiдни-

цьких завдань. Розглянемо типовi особливостi використання прикладного ПЗ

для VO, що працюють в УНГ.
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• MolDynGrid – створена для вирiшення задач моделювання у галузях

структурної бiологiї та бiоiнформатики, що потребують значних апара-

тних ресурсiв та оперують великими об’ємами iнформацiї. Моделювання

проводять з використанням комплексу прикладного ПЗ GROMACS. По-

требує наявностi декiлькох версiй та збiрок GROMACS [23,77];

• MedGrid – створена для проведення медичних дослiджень в УНГ. У про-

єктах використовують великi масиви результатiв медичних дослiджень,

що зберiгаються у рiзних форматах файлiв. Для проведення дослiджень

використовує прикладне ПЗ для масового аналiзу великої кiлькостi фай-

лiв, iнтерактивного аналiзу та вiзуалiзацiї медичних дослiджень, вико-

ристовує декiлька пропрiєтарних застосувань розроблених для сiмейства

OS Windows [8, 78];

• MatModelEnergy – створена для дослiджень в областi математичного i

комп’ютерного моделювання складних технологiчних процесiв у енерге-

тицi та комплексних комп’ютерних систем. Вирiшення прикладних задач

грiд-проектiв VO полягає у розробцi систем централiзованого синтезу

апаратних прискорювачiв складних iнструментiв iнформацiйної безпеки

з використанням спецiалiзованих iнструментiв не сумiсних з сiмейством

OS якi використовуються в грiд [79,80].

Програмно-апаратна архiтектура обчислювальних кластерiв дозволяє ви-

користовувати лише сумiсне прикладне ПЗ з OS та програмними засобами,

доступними на робочих вузлах. Також, застосування прикладного ПЗ потре-

бує його попереднього розгортання на вiдповiдних вузлах усiх постачальникiв
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ресурсiв, що декларують пiдтримку VO, у якiй виконується проєкт. Оскiль-

ки, обчислювальнi кластери мають рiзну програмно-апаратну архiтектуру та

власнi особливостi полiтик обслуговування ресурсу, то розгортання та оновле-

ння прикладного ПЗ є складно i тривалою у часi адмiнiстративною задачею,

яку потрiбно iндивiдуально вирiшувати для кожного постачальника ресурсiв.

З близько тридцяти учасникiв УНГ не всi постачальники ресурсiв слiд-

кують за оновленнями ПЗ промiжного рiвня грiд, системного, прикладно-

го ПЗ та потрiбних бiблiотек i регулярно проводять роботи з розгортання

чи забезпечення пiдтримки нових сервiсiв. Через збiльшення активностi ви-

користання iнфраструктури такими VO як MolDynGrid, NetworkDynamics,

MatModelEnergy та MedGrid, проблема iнтероперабельної застосовностi го-

стро стоїть перед УНГ, оскiльки, цi VO потребують застосування прикла-

дного ПЗ, що розроблено не для сiмейства OS Linux, iнтерактивної взаємодiї

з ним та проведення швидкого оновлення до актуальної версiї [23, 78,81,82].

Пiдсумовуючи вищезазначене вiдмiтимо, що у грiд-iнфраструктурах

вiртуальнi органiзацiї при використаннi прикладного ПЗ стикаю-

ться 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 прикла-

дним ПЗ.
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1.4. Формування середовища виконання прикладного

ПЗ у грiд

У роботах [83–89] було запропоновано рiзнi рiшення для розгортання при-

кладного ПЗ. Розглянутi пiдходи можна розодiлити на двi групи: формува-

ння iзольованого середовища виконання засобами вiртуалiзацiї незалежного

вiд робочого вузла постачальника грiд-ресурсiв та компiляцiя на початко-

вому етапi виконання грiд-завдання. Розглянемо бiльш детально цi пiдходи,

реалiзацiї та особливостi.

1.4.1. Запуск прикладного ПЗ грiд-завдання в iзольованому се-

редовищi вiртуальної машини. Проєкт AppPot для вирiшення завдання

встановлення та налаштування прикладного ПЗ на великiй кiлькостi гете-

рогенних ресурсiв описано у роботах [83, 84]. У рамках цього проєкту реалi-

зовано запуск розрахункового завдання всерединi вiртуальної машини, яку

запускають як грiд-завдання. Системою вiртуалiзацiї використовується ко-

ристувацький режим ядра Linux – User-Mode Linux (UML), який дозволяє

запустити кiлька Linux-систем у вiртуальному середовищi як звичайнi дода-

тки у OS без додаткових накладних витрат на вiртуалiзацiю. Такий пiдхiд

дозволяє не змiнювати конфiгурацiю OS робочих вузлiв i зменшити витрати

адмiнiстраторiв грiд-вузлiв на обслуговування прикладного ПЗ. Незважаючи

на вищезазначенi переваги використання технологiї UML має певнi обмежен-

ня: обмеження видiленої пам’ятi для вiртуальної машини; як OS вiртуальної

машини можна використовувати тiльки сiмейство GNU/Linux; вiдсутнiсть
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механiзмiв iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у UML.

Використання засобiв вiртуалiзацiї гiпервiзора Oracle VirtualBox для фор-

мування середовища виконання прикладного ПЗ представлено у роботах

[85,86]. Авторами запропоновано у грiд-завданнi за допомогою розробленого

застосунку запускати попередньо сконфiгурованi вiртуальнi машини з потрi-

бним прикладним ПЗ на видiлених вузлах вiртуалiзацiї. Авторами проде-

монстровано можливiсть запуску OS сiмейства Windows з прикладним ПЗ та

iнтерактивна взаємодiя з ним за допомогою вiддаленого пiдключення до ро-

бочого столу засобами протоколу RDP. Запропонована архiтектура рiшення

потребує окремої програмно-апаратної iнфраструктури, вiдсутнi механiзми

вiдслiдковування фактично використаних ресурсiв у грiд-системах облiку,

розроблене рiшення не передбачає механiзмiв поширення образiв вiртуаль-

них машин мiж обчислювальними кластерами та передбачає передачу даних

для використання тiльки засобами протоколу RDP.

1.4.2. Використання у грiд-завданнi вiддаленої вiртуальної фай-

лової системи з прикладним ПЗ. Серед грiд-проектiв у галузi фiзи-

ки високих енергiй набула поширення файлова система вiртуальних машин

CERN – Cern Virtual Machine File System (CVMFS), що дозволяє забезпечи-

ти потрiбне середовище виконання прикладного ПЗ пiд час виконання грiд-

завдань [87]. Використання CVMFS передбачає створення образу файлової

системи вiртуальної машини з OS Linux, у якiй виконано конфiгурування

середовища виконання та компiляцiї прикладного ПЗ, що монтується у ро-

бочий вузол обчислювального кластера на початку виконання грiд-завдання.

Служба розповсюдження прикладного ПЗ CVMFS забезпечує доступ до вiр-
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туальної файлової системи рiзним грiд-завданням на час їхнього виконання.

Однак, такий пiдхiд потребує повторної компiляцiї та встановлення прикла-

дного ПЗ при змiнi дистрибутиву OS, версiї OS або прикладного ПЗ, потрi-

бна розгалужена iнфраструктура служби розповсюдження для забезпечення

доступностi образiв файлових систем, що забезпечує iзоляцiю середовища ви-

конання тiльки на рiвнi файлової системи та не передбачає механiзмiв iнтер-

активного доступу до прикладного ПЗ [88].

1.4.3. Компiляцiя прикладного ПЗ на початковому етапi ви-

конання грiд-завдання. У нацiональних грiд-iнфраструктурах поширена

компiляцiя ПЗ на етапi попередньої пiдготовки середовища виконання – Run

time environment (RTE) та на початку виконання самого грiд-завдання. Типо-

вий спосiб використання сценарiю RTE – це попередня конфiгурацiя змiнних

середовища виконання прикладного ПЗ, зокрема визначення розташування

системних бiблiотек i виконуваних файлiв перед запуском грiд-завдання. Ви-

користання RTE для компiляцiї прикладного ПЗ перед початком роботи в

грiд потребує коректного розгортання та обслуговування як самих сценарiїв

RTE, так i комплексiв ПЗ, що у ньому використовують постачальники ресур-

сiв VO. Вiдповiдно, застосування цього пiдходу потребує складного технiчно-

го вiдлагодження сценарiю для кожного постачальника ресурсiв та додатковi

обчислювальнi ресурси для компiляцiї, навiть, одного i того ж прикладного

ПЗ для кожного грiд-завдання [89].

Пiдхiд компiляцiї на початку виконання грiд-завдання дуже схожий на

застосування RTE, але має свої вiдмiнностi. Компiляцiя iнтегрується у файл

сценарiю виконання всього грiд-завдання, виконується з використання ресур-
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сiв робочих вузлiв, i, вiдповiдно, час компiляцiї має бути врахований у часi

виконання всього завдання. Компiляцiя ПЗ у RTE та на початку виконан-

ням самого грiд-завдання мають однаковi недолiки: потрiбно вiдлагоджува-

ти сценарiї для кожного постачальника обчислювальних ресурсiв VO окремо,

наявна залежнiсть вiд програмно-апаратної конфiгурацiї робочих вузлiв та

вiдсутнi механiзми забезпечення iнтерактивного доступу до прикладного ПЗ.

Отже розглянутi рiшення мають наступнi недолiки: не дозволя-

ють сформувати незалежне вiд робочого вузла кероване середови-

ще виконання прикладного ПЗ без модифiкацiї конфiгурацiї обчи-

слювального кластера i з облiком фактично використаних обчи-

слювальних ресурсiв та не забезпечують механiзмiв iнтерактив-

ної взаємодiї з прикладним ПЗ, що не дозволяє усунути обмеже-

ння використання ресурсiв грiд-iнфраструктури, з яким стикаю-

ться VO.

1.5. Висновки до першого роздiлу

У першому роздiлi було розглянуто програмно-апаратну архiтектуру грiд-

iнфраструктури та виявлено певнi особливостi, що призводять до обмежень

у використаннi обчислювальних ресурсiв у грiд:

• гетерогенна програмно-апаратна iнфраструктура;

• рiзнi версiї системного та прикладного ПЗ;

• рiзнi адмiнiстративнi полiтики конфiгурування ресурсiв;
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• вiдсутнiсть iнтерактивного режиму використання прикладного ПЗ.

Архiтектурою обчислювального кластера не передбачено стандартизова-

них методiв та засобiв встановлення прикладного ПЗ, що у свою чергу не

дозволяє використовувати на рiзних кластерах засоби автоматизацiї розгор-

тання та конфiгурацiї прикладного ПЗ, що створено та вiдлагоджено для

одного з них.

Засоби iнтеграцiї обчислювального кластера до грiд-iнфраструктури не мi-

стять iнструментарiю конфiгурування та забезпечують надання доступу до

iснуючої програмно-апаратної конфiгурацiї. Iнформацiйнi грiд-сервiси роз-

горнутi на обчислювальному кластерi надають iнформацiю про встановлене

прикладне ПЗ, що дозволяє кiнцевому користувачу обрати постачальникiв

ресурсiв, якi задовольняють його вимогам до прикладного ПЗ.

Архiтектура грiд-iнфраструктури не передбачає засобiв та механiзмiв цен-

тралiзованого керування розгортанням прикладного ПЗ, а, лише, мiстить за-

соби виявлення наявних iнсталяцiй на iнформацiйно-обчислювальних елемен-

тах грiд.

У роботах [83–88] було описано застосовнiсть технологiй вiртуалiзацiї для

формування iзольованого керованого середовища виконання прикладного

ПЗ, однак вони не дозволяють одночасно забезпечити запуск прикладного

ПЗ, що розроблено пiд рiзнi OS, вести облiк фактично використаних ресур-

сiв, забезпечувати iнтерактивний доступ до прикладного ПЗ у грiд-завданнi

та потребують модифiкацiї програмно-апаратної конфiгурацiї обчислюваль-

них ресурсiв.
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Наукова задача дисертацiйної роботи полягає у розробленнi методiв фор-

мування iзольованого керованого середовища у грiд-завданнi засобами вiрту-

алiзацiї для виконання прикладного ПЗ. Для вирiшення цiєї задачi автором

дисертацiйної роботи поставлено такi завдання:

1. Розробити метод iнтеграцiї засобiв вiртуалiзацiї як iзольованого, керова-

ного середовища в iнформацiйно-обчислювальний елемент грiд-iнфра-

структури.

2. Сформувати метод запуску вiртуальних машин як грiд-завдання, що мо-

же використовувати рiзнi технологiї вiртуалiзацiї та не потребувати мо-

дифiкацiї програмно-апаратної конфiгурацiї обчислювальних кластерiв

постачальникiв ресурсiв.

3. Розробити метод запуску прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi, запу-

щенiй як грiд-завдання, та iнструментарiй iнтерактивної взаємодiї з ним.

4. Визначити та реалiзувати сукупнiсть програмних компонентiв, що ав-

томатизують запуск вiртуальних машин як грiд завдань з урахуванням

розроблених методiв та методик.

5. Дослiдити програмнi компоненти, що автоматизують запуск вiртуальних

машин як грiд завдань, засобами транзицiйних систем та мереж Петрi.
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РОЗДIЛ 2

Iнтеграцiя технологiй вiртуалiзацiї в обчислювальнi

елементи грiд-iнфраструктури

Вiртуалiзацiя – це технологiя, що дозволяє запускати iзольовану копiю OS,

незалежну вiд фiзичного комп’ютера, на якому вона працює. Таку копiю OS

називають гостьовою, а OS фiзичного комп’ютера – хостовою. Застосуван-

ня вiртуалiзацiї дозволяє дотримуватись пiдходу «один вузол – один сервiс»

розгортаючи сервiси та прикладне ПЗ у окремих вiртуальних машинах i ви-

користовуючи один фiзичний сервер. Певнi програмнi реалiзацiї засобiв вiр-

туалiзацiї дозволяють використовувати у вiртуальних машинах OS вiдмiнну

вiд OS фiзичного сервера [90].

Середовище вiртуальної машини дозволяє пiдвищити рiвень безпеки шля-

хом iзоляцiї у нiй сервiсiв та прикладного ПЗ, якi потребують адмiнiстративнi

права доступу та мають виявленi або потенцiйнi вразливостi безпеки. Якщо

рiзнi сервiси або прикладне ПЗ обслуговуються рiзними адмiнiстраторами,

то кожен адмiнiстратор може реалiзовувати потрiбнi полiтики налаштування

у вiдповiднiй вiртуальнiй машинi, при цьому не маючи доступу та не впли-

ваючи нi на сусiднi вiртуальнi машини, нi на OS фiзичного сервера. Засоби

вiртуалiзацiї надають додатковий контроль над використанням ресурсiв та

iзоляцiю, завдяки чому збої, у одному оточеннi гостьової OS не призводять

до збоїв у iнших гостьових OS [13].

Оскiльки гостьовi OS не мiстять апаратно залежних компонент, стає мо-
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жливим запуск вiртуальних машин на комп’ютерах з рiзною програмно-

апаратною конфiгурацiєю. Налаштування сервiсiв та прикладного ПЗ, розне-

сених у рiзнi вiртуальнi оточення, перестають перетинатися, що усуває необ-

хiднiсть узгодження конфiгурацiї оточення. Налаштування дискiв, мереже-

вого екрану, резервне копiювання та iншi завдання виконуються одноразово

в основнiй системi [13].

У сучасних IТ – iнфраструктурах технологiї вiртуалiзацiї використовую-

ться для iзоляцiї рiзних програм, дослiдження особливостей взаємодiї при-

кладного ПЗ та комп’ютерних компонент, емуляцiї рiзних апаратних архiте-

ктур, розподiлу ресурсiв високопродуктивних комп’ютерних систем, тесту-

вання i вiдлагодження системного та прикладного ПЗ, органiзацiя керува-

ння систем високої доступностi, моделювання iнформацiйних систем клiєнт-

серверної архiтектури на одному комп’ютерi, створенню вiртуальних робочих

мiсць на ресурсах потужних апаратних платформ тощо [91].

Враховуючи вищезазначенi переваги вiртуалiзацiї, створення середовища,

незалежного вiд конфiгурацiї гетерогенних ресурсiв грiд-iнфраструктури,

для виконання прикладного ПЗ грiд-користувачiв пропонується реалiзува-

ти засобами вiртуальної машини. Вiртуальнi машини, у яких працюватиме

прикладне ПЗ, пропонується запускати як типовi грiд-завдання.

Для запуску вiртуальних машин доцiльно використати ресур-

си iснуючої iнфраструктури робочих вузлiв обчислювальних кла-

стерiв грiд-iнфраструктури. Такий пiдхiд дозволить використа-

ти усю множину пiдключених до грiд-iнфраструктури ресурсiв

для проведення наукових дослiджень з використанням рiзноти-
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пного прикладного ПЗ у рiзних галузях науки iз застосуванням

засобiв та технологiй вiртуалiзацiї та уникнути створення но-

вої програмно-апаратної iнфраструктури вiртуалiзацiї.

2.1. Вимоги до технологiй вiртуалiзацiї для запуску

вiртуальних машин як грiд-завдань

Застосування технологiй вiртуалiзацiї дозволяє сформувати у вiртуальнiй

машинi iзольоване кероване середовище, яке може бути застосоване для запу-

ску прикладного ПЗ. Рiзнi технологiї вiртуалiзацiї мають особливостi застосу-

вання та вимоги до апаратного ресурсу на якому буде запускатись вiртуальна

машина i OS яка працюватиме у нiй. Зокрема, технологiї вiртуалiзацiї повиннi

дозволяти запускати рiзнотипнi OS, не обмежувати конфiгурацiю системних

та програмних бiблiотек для прикладного ПЗ та дозволяти реалiзувати iнте-

рактивну взаємодiю з прикладним ПЗ через графiчний iнтерфейс(Graphical

User Interface (GUI)) та iнтерфейс командного рядка(Command Line Interface

(CLI)) [7, 8].

Прикладне ПЗ може мати спецiалiзованi вимоги до програмно-апаратного

середовища, в якому воно працюватиме, вiдповiдно, цi вимоги потрiбно вра-

ховувати пiд час вибору, застосування вiдповiдних технологiй вiртуалiзацiї та

створення вiртуальної машини. З iншого боку, програмно-апаратна конфiгу-

рацiя обчислювальних кластерiв, що входять до складу грiд-iнфраструктури

є складною, не стандартизованою та може вiдрiзнятися, таким чином для за-
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пуску вiртуальних машин потрiбно обрати тi технологiї вiртуалiзацiї, якi не

потребуватимуть змiни конфiгурацiї робочих вузлiв та не потребуватимуть

модифiкацiї полiтик адмiнiстрування [11,14].

Обчислювальний грiд – це багатокористувацька iнфраструктура, у якiй

виконують завдання велика кiлькiсть користувачiв. Вiдсутнiсть iзоляцiї ре-

сурсiв, що використовуються для виконання завдань одного користувача вiд

iншого, може призвести до несанкцiонованого доступу до приватних даних

користувача або до їх пошкодження. Обранi засоби та технологiї вiртуалiза-

цiї повиннi забезпечувати iзоляцiю прикладного програмного середовища та

даних одного користувача вiд iншого [70,92].

Пiдсумовуючи зазначимо, що обранi технологiї вiртуалiзацiї для за-

стосування у грiд мають:

• дозволяти реалiзувати потрiбну конфiгурацiю для прикладно-

го ПЗ;

• забезпечувати iнтерактивну взаємодiю через GUI та CLI;

• виключати необхiднiсть модифiкацiї конфiгурацiї та полiтик

адмiнiстрування середовища запуску вiртуальних машин;

• забезпечувати iзоляцiю прикладного ПЗ та даних вiд завдань

iнших грiд-користувачiв.
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2.2. Методи та технологiї формування вiртуального се-

редовища виконання OS

Рiзноманiття методiв, пiдходiв та технологiй вiртуалiзацiї обумовлене за-

дачами, якi вирiшують за допомогою вiртуалiзацiї, наявними апаратними ре-

сурсами, вимогами до швидкодiї компонентiв вiртуальних машин та рiвнем

iзоляцiї гостьових OS одна вiд одної та вiд OS апаратного комп’ютера [91,93].

Кожен метод має свої переваги та недолiки при вирiшеннi типових задач i

знайшов свою область застосування.

Як правило, методи формування середовища виконання гостьової OS по-

дiляють на наступнi групи: вiртуалiзацiю на рiвнi OS, програмну емуляцiю

апаратних компонент комп’ютера, паравiртуалiзацiю та апаратну пiдтрим-

ку вiртуалiзацiї. У сучасних засобах вiртуалiзацiї використовують поєднання

декiлькох вищезазначених методiв у залежностi вiд потреб кiнцевого кори-

стувача.

Проаналiзуємо вiдповiднi методи формування вiртуального середовища

виконання OS на вiдповiднiсть сформованим вимогам у роздiлi 2.1.

2.2.1. Вiртуалiзацiя на рiвнi OS. Вiртуалiзацiя на рiвнi OS – це ме-

тод вiртуалiзацiї, при якому ядро OS дозволяє працювати декiльком окремим

просторам користувача, забезпечуючи iзоляцiю файлової системи, дисково-

го простору, мережевих ресурсiв, ресурсiв процесора та оперативної пам’ятi.

Iзольованi простори користувача отримали назву – «контейнери» (див. Рис.

2.1).
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Апаратні компоненти

Ядро операційної системи

Простір користувача операційної системи

Контейнер 1 Контейнер 2 Контейнер N...

Рис. 2.1. Компоненти вiртуалiзацiї на рiвнi OS

Цей метод вiртуалiзацiї зазвичай не створює накладних витрат тому, що

програми у вiртуальних контейнерах використовують iнтерфейс системних

викликiв OS i не потребують емуляцiї апаратних компонент комп’ютера. Вiн,

також, не потребує апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї для запуску контейне-

рiв [94]. Актуальнi версiї OS, що застосовуються на робочих вузлах обчис-

лювальних кластерiв, мають ввiмкнену пiдтримку контейнерної вiртуалiзацiї

у ядрi OS та дозволяють встановити поширенi програмнi комплекси керува-

ння контейнерними вiртуальними машинами з репозиторiїв.

Характерною особливiстю вiртуалiзацiї на рiвнi OS є спiльне використа-

ння ядра хостової OS усiма гостьовим OS запущеними у контейнерах. Дана

особливiсть накладає обмеження на область застосування цього методу вiр-

туалiзацiї – гостьовi OS мають бути сумiснi з ядром хостової OS.

Вiртуалiзацiя на рiвнi OS дозволяє запускати повноцiнну копiю OS у кон-

тейнерi або спецiалiзоване оточення для виконання певного системного або

прикладного ПЗ. Запуск контейнера з повноцiнною копiєю OS дозволяє за-

безпечити iзоляцiю простору виконання, системних та програмних бiблiотек i
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вiддалений доступ до користувацького iнтерфейсу та, вiдповiдно, iнтерактив-

ну взаємодiю з ПЗ у OS [95].

2.2.2. Формування вiртуального середовища програмною ему-

ляцiєю обладнання комп’ютера. Програмна вiртуалiзацiя включає рiзнi

методи емуляцiї множини iснуючих апаратних компонент потрiбних для ро-

боти OS, та складається з програмного комплексу повної вiртуалiзацiї, який

заснований на бiнарнiй трансляцiї коду операцiй вiртуальних пристроїв у код,

що може бути виконаний у хостовiй OS. Керуючим елементом вiртуалiза-

цiї апаратних компонент комп’ютера є монiтор вiртуальних машин (Virtual

Machine Monitor (VMM)) – гiпервiзор, що вiдповiдає за створення та iзоляцiю

вiртуальної машини, її вiртуальних апаратних компонент, збереження стану

та органiзацiю доступу до системних ресурсiв (див. Рис. 2.2).

VMM, незалежно вiд апаратної конфiгурацiї хостової системи, вiдтворює

повну апаратну конфiгурацiю комп’ютера у вiртуальнiй машинi. Такий пiдхiд

дозволяє запускати у вiртуальнiй машинi будь-яку OS та створювати вiдпо-

вiдну конфiгурацiю для виконання заданого набору прикладного ПЗ. Код

виконання операцiй вiд гостьової OS приймає VMM i перевiряється на наяв-

нiсть команд, що потребують пiдвищення прав доступу вiдносно користува-

цького режиму. VMM виконує бiнарну трансляцiю програмним чином таких

команд гостьової OS на тi команди, якi можна виконати у хостовiй OS вiд

iменi VMM [96].

Методи програмної вiртуалiзацiї надали можливiсть реалiзувати вiртуалi-

зацiю OS iз закритим вихiдним кодом, таких як Windows, MacOS, де немає

можливостi модифiкувати ядро OS. Засоби VMM дозволяють реалiзувати
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Апаратні компоненти

Монітор віртуальних машин(Гіпервізор)

Хостова операційна система

Гостьова операційна 

система 1

Гостьова операційна 
система 2

Гостьова операційна 
система N...

Рис. 2.2. Компоненти програмної емуляцiї обладнання комп’ютера для запу-
ску вiртуальних машин

пiдключення до мережi, що, в свою чергу, дозволяє забезпечити вiддалене

пiдключення до GUI або CLI iз застосуванням вбудованих у OS засобiв вiд-

даленого доступу.

До програмно-апаратної конфiгурацiї хоста, на якому запускатимуться та-

кi вiртуальнi машини не висувається додаткових вимог, оскiльки вся множина

дiй потрiбна для запуску вiртуальних машин виконується програмними засо-

бами VMM. Пiд час роботи VMM повна трансляцiя та модифiкацiя бiнарного

коду операцiй OS вiртуальної машини використовують по декiлька операцiй

хостової OS на одну операцiю гостьової OS. Така особливiсть призводить до

зменшення швидкодiї роботи прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi у порiв-

няннi з його роботою на апаратному комп’ютерi з аналогiчною конфiгурацi-

єю.

2.2.3. Застосування паравiртуалiзованих пристроїв для форму-

вання вiртуального середовища виконання OS. Паравiртуалiзацiя –

метод вiртуалiзацiї, при якому використовується програмна емуляцiя спецi-
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ально створених паравiртуалiзованих пристроїв, що формують вiртуальну

машину для запуску гостьових OS. Коректна робота OS з такими паравiрту-

алiзованими пристроями потребує модифiкацiї ядра OS та використання спе-

цiалiзованих драйверiв паравiртуалiзованих пристроїв. На вiдмiну вiд про-

грамної емуляцiї OS через паравiртуалiзованi пристрої взаємодiє з VMM з

використанням API гостьових OS, замiсть використання бiнарної трансляцiї

системних викликiв з гостьової OS, (див. Рис. 2.3).

Апаратні компоненти

Монітор віртуальних машин(Гіпервізор)

Хостова операційна система

Модифікована гостьова 

операційна система 1

Модифікована гостьова 
операційна система 2

Модифікована гостьова 
операційна система 1...

Рис. 2.3. Компоненти паравiртуалiзацiї

Використання методiв паравiртуалiзацiї дозволяє отримати швидкодiю

прикладного ПЗ спiврозмiрну з швидкодiєю без використання вiртуалiзацiї.

Засоби паравiртуалiзацiї дозволяють запускати рiзнотипнi гостьовi OS неза-

лежнi вiд хостової OS завдяки формуванню набору вiртуальних пристроїв

для вiртуальної машини. Однак, застосування паравiртуалiзованих пристро-

їв потребує модифiкацiї гостьової OS, вiдповiдно, використання методiв пара-

вiртуалiзацiї не дозволяє запускати пропрiєтарнi OS або OS, у яких лiцензiя

вiдкритого вихiдного коду не дозволяє виконати модифiкацiю для пiдтримки

паравiртуалiзованих пристроїв.
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Застосування паравiртуалiзованих мережевих пристроїв дозволяє викори-

стати вбудованi у OS засоби вiддаленого доступу. Вiдповiдно, за допомогою

цих засобiв можна забезпечити iнтерактивну взаємодiю з прикладним ПЗ.

Також застосування паравiртуалiзованих пристроїв не накладає спецiалiзова-

них вимог до програмно-апаратної конфiгурацiї комп’ютера, на якому будуть

запускатись вiртуальнi машини [90].

2.2.4. Засоби апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї. Апаратною пiд-

тримкою вiртуалiзацiї називають методи прямого доступу до апаратних ре-

сурсiв комп’ютера вiртуальними машинами (див. Рис. 2.4). Такi методи пе-

редбачають, що до бiльшостi ресурсiв процесора та оперативної пам’ятi вiрту-

альнi машини отримуватимуть доступ напряму. Засобами гiпервiзора забез-

печується створення адресного простору, який використовуватиме вiртуальна

машина. Цей адресний простiр розмiщується у оперативнiй пам’ятi хостової

OS в залежностi вiд вiльного мiсця однiєю або декiлькома частинами. Для

вiртуальної машини такий адресний простiр суцiльний i безперервний.

Апаратні компоненти З апаратною підтримкою віртуалізації

Монітор віртуальних машин(Гіпервізор)

Хостова операційна система

Гостьова операційна 

система 1

Гостьова операційна 
система 2

Гостьова операційна 
система N...

Рис. 2.4. Компоненти з апаратною пiдтримкою вiртуалiзацiї

Доступ вiртуальної машини до ресурсiв процесора потребує наявностi апа-
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ратної пiдтримки у процесорi. Доступ здiйснюється до привiлейованого ну-

льового кiльця захисту. У самому процесорi нульове кiльце подiлено на ча-

стину, до якої має доступ вiртуальна машина для виконання привiлейованих

операцiй, та частина, яку контролює гiпервiзор та хостова OS, яка дозволяє

виконувати критичнi операцiї взаємодiї з апаратними компонентами [97].

Використання апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї дозволяють гiпервiзору

запускати вiртуальнi машини з будь-якими гостьовими OS, сумiсними з ар-

хiтектурою процесорiв хостової системи. Забезпечення мережевого iнтерфей-

су, дискового простору та пристроїв вводу-виводу вiртуальної машини ви-

конується засобами методiв програмної вiртуалiзацiї або паравiртуалiзацiї.

Конфiгурацiя вiртуальних пристроїв у таких вiртуальних машинах дозволяє

забезпечити iзольоване середовище та потрiбну конфiгурацiю оточення для

запуску прикладного ПЗ. Вiртуальнi мережевi пристрої у вiртуальнiй машинi

дозволяють реалiзувати вiддалений доступ до хостової OS вбудованими у неї

засобами та, вiдповiдно, забезпечити iнтерактивну взаємодiю з прикладним

ПЗ [93,96].

Вузли для використання гiпервiзора з апаратною пiдтримкою вiртуалiза-

цiї потребують наявностi у процесорi такої пiдтримки. Усi сучаснi сервернi

процесори, якi застосовуються на вузлах обчислювальних кластерiв, мають

таку апаратну пiдтримку вiртуалiзацiї. Однак, гiпервiзор, який використо-

вує методи апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї, потребує використання мето-

дiв програмної вiртуалiзацiї або паравiртуалiзацiї для вiртуальних мережевих

адаптерiв, дискових контролерiв та iнших вiртуальних пристроїв.

У результатi порiвняння методiв вiртуалiзацiї на основi кри-
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терiїв, якi наведено у роздiлi 2.1 пропонується:

• Методи вiртуалiзацiї на рiвнi OS використовувати для за-

пуску вiртуальних машин з OS Linux, у якiй працюватиме

прикладне ПЗ для розрахункiв, оброблення експериментальних

даних або моделювання;

• Застосувати гiпервiзори, якi використовують методи апара-

тної пiдтримки вiртуалiзацiї та паравiртуалiзацiї, для ви-

конання прикладного ПЗ у сiмействах OS Windows, BSD та

iн.

2.3. Грiд-iнфраструктура як апаратна платформа за-

пуску та виконання вiртуальних машин

Грiд-iнфраструктрури по архiтектурi складових частин та використову-

ваним програмно-апаратним засобам доцiльно порiвнювати з хмарними пла-

тформами. Програмно-апаратнi засоби управлiння хмарними платформами

(такi як Amazon EC2, OpenStack, OpenNebula i т.д.) передбачають наявнiсть

повного централiзованого доступу до множини гомогенних серверних пла-

тформ, що знаходяться пiд управлiнням єдиного ПЗ, та єдиним адмiнiстра-

тивним контролем . Саме на цiй множинi ресурсiв на вимогу запускаються i

контролюються вiртуальнi машини з рiзними параметрами, прикладним ПЗ,

доступ до яких отримують кiнцевi користувачi [11].
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У грiд-середовищi робота з апаратними ресурсами має принципово iн-

ший вигляд: ресурси гетерогеннi, географiчно розподiленi, знаходяться пiд

рiзним адмiнiстративним контролем та управлiнням рiзнотипним ПЗ промi-

жного рiвня. Мiжнароднi та нацiональнi грiд-iнфраструктури, наприклад,

грiд-ресурси України, це значнi обчислювальнi та дисковi потужностi, якi

вже доступнi для спiльнот науковцiв. Використання цих ресурсiв для запу-

ску вiртуальних машин дозволяє потенцiйно розглянути грiд-iнфраструктуру

як PaaS платформу [11]. Грiд-служби вже замикають на себе як механiзми

централiзованого доступу до множини апаратних ресурсiв (у виглядi управ-

лiння грiд-завданнями), так i механiзми аутентифiкацiї (GSI [28]) i облiку

використаних ресурсiв (системи облiку SGAS, APEL [98,99]).

Але на вiдмiну вiд локальної множини серверiв пiд єдиним

управлiнням, доступ до апаратних ресурсiв через грiд передбачає

проходження багатьох програмних рiвнiв, починаючи вiд самих

грiд-служб, закiнчуючи локальними механiзмами контролю до-

ступу OS. Такий доступ бiльш нiж обмежений, i можливiсть

запуску вiртуальної машини як грiд-завдання вимагає вирiшення

ряду проблем зi сторони елементiв грiд-iнфраструктури, щоб зро-

бити такий пiдхiд можливим.
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2.4. Обчислювальний елемент грiд-iнфраструктури як

iнтерфейс доступу до апаратних ресурсiв

Точкою входу для доступу до ресурсiв кожного з обчислювальних кла-

стерiв грiд-iнфраструктури є CE. З розглянутої типової архiтектури обчис-

лювальних кластера у роздiлi 1 вiдомо, що для отримання доступу до ресурсiв

обчислювального потрiбно надiслати завдання до CE. Грiд-завдання, згiдно з

полiтиками доступу, потрапляє до локального менеджера завдань, який вiд-

повiдно до полiтик планування виконує його запуск на певному робочому

вузлi (див Рис. 2.5).

Апаратні ресурси

Ядро ОS       Гіпервізор

Грід-завдання

Завдання

Віртуальна

машина

Грід-інтерфейс доступу до ресурсів

Менеджер завдань кластера

Робочий вузол

Рис. 2.5. Програмнi рiвнi доступу до ресурсiв обчислювального вузла для
запуску вiртуальної машини

В результатi запуску таке завдання отримує доступ до видiлених локаль-

ним менеджером завдань ядер центрального процесора, оперативної пам’ятi
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та дискового простору робочого вузла. Якщо завдання спробує перевищити

обсяг видiлених ресурсiв, локальний менеджер завдань аварiйно завершить

таке завдання. Прикладне OS у такому завданнi запуститься у користува-

цькому режимi та не матиме доступу до ряду ресурсiв, потрiбних для запуску

вiртуальних машин. Забезпечення вiдповiдних прав потребує налаштування

системи контролю доступу облiкових записiв та надання грiд-користувачам

можливостi запускати потрiбний тип вiртуальних машин вiдповiдно до полi-

тик доступу для VO [11,12].

Пiсля проходження через програмнi рiвнi CE та локального

менеджера ресурсiв кластера завдання потрапляє на робочий ву-

зол, де воно може отримати доступ до видiлених йому ресурсiв,

системного та прикладного ПЗ, доступних на цьому вузлi. Вiд-

повiдно, запуск вiртуальних машин як грiд-завдань потребує пе-

редачу через цi програмнi рiвнi повної множини параметрiв запу-

ску самої вiртуальної машини, даних користувача та параметрiв

прикладного ПЗ.

2.5. Метод запуску вiртуальної машини як грiд-завдання

Метод запуску вiртуальної машини як грiд-завдання розроблено шляхом

доповнення методу запуску завдань кiнцевих користувачiв у грiд-iнфраструк-

турi елементами, якi дозволяють запустити вiртуальну машину на робочо-

му вузлi обчислювального кластера. Пiд час розроблення методу враховано
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особливостi архiтектури грiд, обчислювального кластера та методiв вiртуа-

лiзацiї, застосовних для вирiшення завдання, виконання прикладного ПЗ в

iзольованому, незалежному вiд робочого вузла кластера, керованому середо-

вищi. Розроблений метод передбачає що користувач або сервiс уже є учасни-

ками вiдповiдної VO [11,12,16].

Метод запуску вiртуальної машини як грiд завдання формалiзованого у

виглядi технологiчного ланцюжка:

1. Користувач проходить або продовжує реєстрацiю у грiд-iнфраструк-

трурi:

(а) засобами грiд-клiєнтського ПЗ формується запит на отримання ци-

фрового сертифiкату користувача;

(б) запит подається до регiонального центру сертифiкацiї - CA;

(в) CA виконує перевiрку запиту згiдно зi встановленими полiтиками;

(г) у разi позитивного результату перевiрки CA публiкує пiдписаний

сертифiкат;

(д) у разi негативного результату перевiрки потрiбно усунути невiдпо-

вiднiсть полiтикам CA у запитi та повторити процедуру реєстрацiї.

2. Користувач виконує пiдготовку та надсилання завдання:

(а) формування файлу опису вiдповiдно до потреб завдання;

(б) файл опису завдання доповнюється додатковими параме-

трами потрiбними для запуску вiртуальної машини;
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(в) пiдготовка вхiдних даних завдання на локальних сховищах або SE;

(г) пiдготовка файлу з образом системного диску вiртуальної

машини на локальних сховищах або SE. Передбачається що

образ мiстить встановлену та сконфiгуровану OS, набiр си-

стемних та програмних бiблiотек i прикладного ПЗ;

(д) засобами грiд-клiєнтського ПЗ генерування проксi-сертифiкату з

атрибутами VO;

(е) грiд-клiєнт отримує iнформацiю про доступнi CE використовуючи

II;

(ж) грiд-клiєнт отримує iнформацiю про доступнi апаратнi та програмнi

ресурси CE i зiставляє їх з критерiями потрiбними для виконання

завдання;

(и) на обчислювальний елемент, який задовольняє вимогам завдання,

грiд-клiєнт вiдправляє файл опису завдання, використовуючи iнтер-

фейс запуску завдань CE.

3. CE забезпечує аутентифiкацiю, авторизацiю, попередню пiдготовку та

надсилання в обробку:

(а) CE отримує вiд клiєнта файл опису грiд-завдання та проксi-сертифiкат;

(б) CE виконує аутентифiкацiю шляхом перевiрки цифрового пiдпису

проксi-сертифiкату;

(в) CE виконує авторизацiю, надаючи доступ завданню до множини ре-

сурсiв, дозволених для VO зазначенiй у проксi сертифiкатi;
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Обчислювальні вузлиСлужба CE

ШлюзШлюз

Грід-задача
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Рис. 2.6. Блок-схема етапiв технологiчного ланцюжка методу запуску вiрту-
альної машини як грiд завдання

(г) CE виконує операцiю вiдображення грiд-користувача на локальний

облiковий запис OS та вiд його iменi взаємодiє з усiєю множиною

ресурсiв обчислювального кластера. Локальному облiковому за-

пису має бути наданий доступ до запуску вiртуальних ма-

шин;

(д) пiсля успiшної аутентифiкацiї та авторизацiї завдання вiдправляє-

ться в обробку. Готується до запуску завдання: створення необхi-

дних каталогiв, завантаження вихiдних файлiв, образiв вiртуаль-

них машини та вiдбувається обробка додаткових параме-

трiв зазначених у файлi опису грiд-завдання, Зокрема, з

додаткових параметрiв визначається який метод вiртуалiза-
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цiї буде використано, параметри конфiгурацiї вiддаленого

доступу тощо;

(е) пiсля завершення пiдготовки завдання передається до локального

менеджера ресурсiв обчислювального кластера та потрапляє в чергу.

4. Завдання, вiдправлене до локального менеджера, з черги запускається

на робочому вузлi, який вiдповiдає вимогам завдання до ресурсiв;

(а) завдання знаходиться у черзi поки не з’явиться доступний вузол,

який вiдповiдає вимогам до ресурсiв;

(б) засобами агента робочого вузла локального менеджера завдань вико-

нується запуск сценарiю виконання завдання. запуск вiртуальної

машини виконується спецiалiзований сценарiй, який забез-

печує:

i. попередню пiдготовку образу диску вiртуальної машини

для адаптацiї пiд ресурси, видiленi ресурси та задану

конфiгурацiю у файлi опису завдання;

ii. доступ вiртуальнiй машинi до вхiдних даних завдання

шляхом створення вiртуального диску, у який розмiщу-

ють цi данi;

iii. запуск вiртуальної машини методом вiртуалiзацiї на рiв-

нi OS або методом з апаратною пiдтримкою вiртуалiзацiї

та паравiртуалiзацiї;

iv. запуск та виконання у серединi вiртуальної машини по-

трiбного прикладного ПЗ;
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v. вимкнення вiртуальної машини пiсля завершення вико-

нання прикладного ПЗ;

vi. вивантаження результатiв виконання прикладного ПЗ з

вiртуальних дискiв;

(в) стан завдання постiйно опитується та публiкується в iнформацiйнiй

системi II;

(г) засобами локального менеджера ресурсiв виконується завершення

виконання завдання та передача результатiв до CE.

5. Користувач завантажує результати завдання.

Запропонований метод iнтегрує технологiї та методи вiртуа-

лiзацiї в робочi вузли обчислювального кластера грiд-iнфраструк-

тури шляхом запуску вiртуальних машин як грiд-завдань. Метод

не вносить змiни до структури технологiчного ланцюжка запу-

ску грiд-завдань, а використовує тi частини, якi може змiню-

вати будь-який користувач за власним бажанням вiдповiдно до

своїх потреб.

Цей метод передбачає налаштування прав доступу для запуску

вiртуальних машин методом вiртуалiзацiї на рiвнi OS або мето-

дом апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї та паравiртуалiзацiї, якi

є типовими завданнями системного адмiнiстрування, та не при-

зведуть до модифiкацiї програмно-апаратної конфiгурацiї робочого

вузла обчислювального кластера грiд-iнфраструктури.
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2.5.1. Керування вiртуальними машинами на робочих вузлах

обчислювальних кластерiв. Метод запуску вiртуальних машин як грiд-

завдань передбачає використання робочих вузлiв безпосередньо обчислюваль-

них кластерiв грiд-iнфраструктур. На цих вузлах замiсть прикладного ПЗ по-

трiбно виконати запуск вiртуальної машини у потрiбнiй конфiгурацiї. Пара-

метри конфiгурацiї мають бути заданi у файлi опису грiд-завдання. Ключовi

параметри, такi як кiлькiсть ядер та об’єм оперативної пам’ятi необхiднi для

виконання завдання є спiвставними iз запитаними ресурсам у грiд-завданнi.

Однак для роботи вiртуальної машини потрiбно задати конфiгурацiю вiрту-

альної платформи, мережевих пристроїв, дискової пiдсистеми. Цi параметри

мають бути заданi в файлi опису грiд-завдання та переданi до робочого вузла

обчислювального кластера.

Згiдно переданої конфiгурацiї на робочий вузол виконується запуск вiр-

туальної машини. Вiртуальна машина має запускатись як пiд-завдання грiд-

завдання. Таке завдання на обчислювальному кластерi буде трансльовано у

завдання локальної системи керування ресурсами. У серединi локального зав-

дання буде виконуватись пiдготовка вiртуальної машини до запуску, запуск,

виконання та завдання пiсля зупинки вiртуальної машини.

Всi вищезначенi операцiї виконуватимуться з правами доступу типового

користувача в серединi обмеженого у ресурсах завдання локальної системи

керування ресурсами обчислювального кластера. Зазначений пiдхiд дозво-

лить коректно облiковувати використанi ресурси робочого вузла, що є одним

фундаментальних принципiв роботи грiд-iнфраструктрур. Виконання етапiв

грiд-завдання з вiртуальною машиною потребує наявностi системного ПЗ яке
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забезпечує запуск та роботу з рiзними компонентами вiртуальних машин з

використанням технологiй контейнерної вiртуалiзацiї та вiртуалiзацiї з апа-

ратною пiдтримкою.

Пiдсумовуючи зазначимо, що для запуску вiртуальних машин

як грiд-завдань на робочому вузлi потрiбно забезпечити наявнiсть

системного ПЗ для роботи з рiзними компонентами вiртуаль-

них машин з використанням технологiй контейнерної вiртуалi-

зацiї та вiртуалiзацiї з апаратною пiдтримкою, виконання та-

кого ПЗ у типовому завданнi локальної системи керування зав-

даннями з правами доступу типового користувача обчислюваль-

них кластерiв грiд-iнфраструктур. Запуск вiртуальної машини

як грiд-завдання потребує передачу параметрiв її конфiгурацiї до

завдання на робочому вузлi.

2.5.2. Робота з даними у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд-

завдання. Типове сховище образiв вiртуальних машин це локальна дискова

пiдсистема сервера на якому виконується запуск вiртуальних машин. Для

багатосерверних систем використовується централiзоване сховище доступ до

якого виконується з використанням спецiалiзованої мережi SAN та протоко-

лiв, що забезпечують низьку затримку доступу до даних. Iнфраструктура

зберiгання побудована на основi SAN передбачає, що всi пристрої будуть зна-

ходитись в одному L2–сегментi. В умовах географiчно-розподiленої гетеро-

генної iнфраструктури неможливо забезпечити доступ до централiзованого

сховище де можна розмiстити образи вiртуальних машин з спiвставними по-

казниками швидкодiї iнфраструктур зберiгання побудованих на основi SAN.



86

Затримки доступу до сховища через промiжнi сегменти мережi мiж обчис-

лювальними кластерами будуть в десятки разiв бiльшими нiж при доступi

до локальної дискової системи робочих вузлiв або при використаннi iнфра-

структур зберiгання побудованих на основi SAN [13,100].

Доцiльним пiдходом є розмiщення образiв вiртуальних машин якi будуть

запускатись як грiд-завдання безпосередньо на робочих вузлах обчислюваль-

них кластерiв грiд-iнфраструктур на час виконання грiд-завдання. Це дозво-

лить забезпечити показники швидкодiї при доступу до образу вiртуальної

машини спiвставнi з показниками доступу до дискової системи робочого ву-

зла.

Файли образiв вiртуальних машин можуть бути переданими разом з вхi-

дними даними до CE обчислювального кластера та переданi до робочого ву-

зла пiд час запуску завдання локальним менеджером ресурсiв. Вони можуть

бути розмiщенi в iнфраструктурi зберiгання даних грiд та на пристроях з

яких користувачi будуть запускати грiд-завдання. Розмiщення образiв вiрту-

альних машин у грiд-сховищах дозволить зменшити час їх завантаження на

CE оскiльки обчислювальнi кластери грiд-iнфраструктур, в тому числi УНГ

використовують високошвидкiснi мережевi канали 10Гбiт/с [76].

Вiдповiдно для забезпечення спiвставних з типовим грiд-завда-

нням та достатнiх для роботи OS у вiртуальних машинах по-

казникiв швидкодiї необхiдно розмiстити хї образи на локальнi

дисковiй системi робочих вузлiв. Образи вiртуальних машин мо-

жуть бути скопiйованi з робочого мiсця грi-користувачiв обо з

елементiв iнфраструктури зберiгання даних в грiд разом з вхiдни-
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ми даними грiд-завдання. Розмiщення таких образiв на елемен-

тах iнфраструктури зберiгання даних в грiд дозволить викори-

стати високошвидкiсну мережу мiж обчислювальними класте-

рами та зменшення час завантаження образу перед, що в свою

чергу зменшить час необхiдний для запуску вiртуальної машини

як грiд-завдання.

2.6. Iнтерактивна взаємодiя з прикладним ПЗ у грiд

Запуск типового грiд-завдання передбачає виконання прикладного ПЗ

засобами локального менеджера ресурсiв обчислювального кластера грiд-

iнфраструктрури у пакетному режимi. У пакетному режимi прикладне ПЗ

виконується як команда або сценарiй у CLI без можливостi iнтерактивно

взаємодiяти з ним. Деякi локальнi менеджери ресурсiв дозволяють запусти-

ти локальне завдання у iнтерактивному режимi, але такий режим доступний

тiльки для вiдлагодження роботи прикладного ПЗ та не пiдтримується си-

стемним ПЗ промiжного рiвня грiд [11,74].

Такi особливостi виконання обмежують множину прикладного програм-

ного ПЗ яке може використовуватись у грiд-завданнях. Можливiсть iнтер-

активно взаємодiяти з прикладним ПЗ дозdолить використати у грiд новi

види прикладного ПЗ, що в свою чергу дозволить застосувати грiд для вiзу-

алiзацiї i аналiзу даних та прикладне ПЗ, що не пiдтримує пакетного режиму

виконання. Це дозволить працювати з великими об’ємами даних якi вже зна-
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ходяться в грiд, а не передавати їх в стороннi системи через канали передачi

даних мережi Iнтернет [7, 11,54].

Оскiльки метод запуску вiртуальних машин як грiд завдання

формує iзольоване вiд локального менеджера ресурсiв середовище

виконання iнтерактивну взаємодiю з прикладним ПЗ можна за-

безпечити шляхом надання вiддаленого доступу до OS виконува-

нiй у вiртуальнiй машинi. Розглянемо методи та засоби вiддаленого до-

ступу до вiртуальних машин в контекстi застосовностi для iнтерактивної вза-

ємодiї з прикладним ПЗ у грiд. Такi методи та засоби можна подiлити 2 ка-

тегорiї:

• доступ до консолi вiртуальної машини;

• вiддалений доступ до iнтерфейсу OS вiртуальнiй машинi.

2.6.1. Методи та засоби доступу до консолi вiртуальних машин.

Вiддалений доступ до консолi вiртуальних машин використовує елементи си-

стем вiртуалiзацiї для отримання до GUI або CLI через засоби емуляцiю

пристрої вводу/виводу або вiртуального текстового термiналу. В переважнiй

бiльшостi випадкiв засобами систем вiртуалiзацiї емулюється пiдключення

монiтору, клавiатури та мишi до вiртуальної машини. Користувачу надає-

ться доступ до них через протоколи якi є спецiалiзованими для системи вiр-

туалiзацiї або їх конфiгурацiя є спецiалiзованою для конкретної програмної

реалiзацiї ПЗ вiртуалiзацiї. Протокол VNC який використовується у декiль-

кох програмних комплексах вiртуалiзацiї висуває високi вимоги до швидкостi

передачi даних та затримок мережевого каналу i розрахований на викори-
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стання тiльки у локальних сегментах мережi. Iншi протоколи потребують

використання пропрiєтарного клiєнтського ПЗ та встановлення спецiалiзова-

них програмних засобiв у гостьову OS, що ускладнює використання таких

рiшень [101,102].

Контейнерна вiртуалiзацiя передбачає використання вiртуального термi-

налу та входження у простiр iмен контейнера для доступу до CLI гостьо-

вої OS. Доступ до вiртуального термiналу потребує додаткову конфiгурацiю

образу гостьової OS для сумiсностi та дозволяє реалiзувати доступ тiльки до

CLI. Входження в простiр iмен контейнерної вiртуальної машини можливий

лише з хостової OS та не передбачає пiдходiв i засобiв вiддаленого доступу

для цього [103].

Вiдповiдно методи та засоби доступу до консолi вiртуальних ма-

шин не застосовнi для вiддаленого доступу до гостьових OS через

мережi Iнтернет оскiльки вони потребують використання спецi-

алiзованого клiєнтського ПЗ, потребують використання спецiалi-

зованого ПЗ у гостьових OS, розрахованi на використання тiльки

в локальних мережах.

2.6.2. Методи та засоби вiддаленого доступу до OS запущеної

у вiртуальнiй машинi. У сучасних версiях операцiйних систем сiмейств

Windows та Linux передбаченi штатнi засоби вiддаленого доступу до GUI та

CLI. Данi засоби передбачають використання протоколiв SSH та RDP для

вiддаленого доступу до вiдповiдних OS. Вони дозволяють користувачу отри-

мати доступ до GUI та CLI, виконувати передачу файлiв та розрахованi для

використання у мережi Iнтернет.
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Використання таких протоколiв у вiртуальних машинах запущених як

грiд-завдання потребує попередньої конфiгурацiї вiдповiдних сервiсiв вiдда-

леного доступу у гостьових OS, конфiгурацiї мережевого адаптера для робо-

ти у мережi обчислювального кластера грiд iнфраструктури, забезпечення

доступу до вiртуальної машини з мережi Iнтернет для вiдповiдного прото-

колу та передачу параметрiв пiдключення кiнцевому користувачу. Оскiльки

протоколи SSH i RDP стандартизованi та широко розповсюдженi, кiнцевим

користувачам для пiдключення достатньо використати клiєнтське програмне

забезпечення яке вбудоване у OS або встановити iнше широко розповсюджене

та вiльно-доступне клiєнтське ПЗ яке доступне для рiзних OS [104,105].

Для доступу до гостьової OS вiртуальної машини запущеної як грiд-

завдання можна використати стороннє системне ПЗ на кшталт TeamViewer

яке дозволяє отримати доступ з мережi Iнтернет без додаткового налаштува-

ння мережевих ресурсiв. Використання таких програмних комплексiв потре-

бує застосування стороннiх пропрiєетарних ресурсiв через якi буде викону-

ватись передача даних пiдключення мiж користувачами та OS вiртуальними

машинами, встановлення i конфiгурацiя спецiалiзованого пропрiєтарного си-

стемного ПЗ та використання спецiалiзованого пропрiєтарного клiєнтського

ПЗ [106].

Отже доцiльним пiдходом забезпечення доступ до прикладного

ПЗ через GUI та CLI гостьових OS вiртуальних машин запу-

щених як грiд-завдання є використання протоколiв SSH та RDP,

оскiльки вiн дозволяє забезпечити доступ до GUI та CLI, вико-

нувати передачу файлiв, розрахований для вкористання у мережi
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Iнтернет i не потребує використовувати додаткового системно-

го ПЗ, клiєнтського ПЗ та строннiх додаткових сервiсiв. Викори-

стання цьго пiдходу потребує попредньої конфiгурацiї вiдповiдних

сервiсiв вiддаленого доступу у гостьових OS, конфiгурацiї мере-

жевого адаптера для роботи у мережi обчислювального кластера

грiд iнфраструктури, забезпечення доступу до вiртуальної маши-

ни з мережi Iнтернет для вiдповiдного протоколу та передачу

параметрiв пiдключення кiнцевому користувачу.

2.6.3. Метод iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у грiд.

На основi методу запуску вiртуальних машин як грiд-завдань, розглянутих

пiдходiв та засобiв вiддаленого доступу до гостьової OS у вiртуальнiй машинi

запущенiй як грiд завдання розроблено метод iнтерактивної взаємодiї з при-

кладним ПЗ у грiд шляхом забезпечення доступу до GUI та CLI гостьової

OS грiд-користувачу. Маючи доступ до GUI та CLI гостьової OS у режимi

реального часу грiд-користувач може виконувати iнтерактивну взаємодiю з

прикладним ПЗ через обчислювальнi ресурси грiд-iнфраструктур [12,18].

Метод iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у грiд формалiзовано у

виглядi наступного технологiчного ланцюжка:

• Виконується попередня пiдготовка образу вiртуальної машини шляхом

конфiгурацiї стандартних сервiсiв вiддаленого доступу до OS. Образ вiр-

туальної машини з такою конфiгурацiєю можна багаторазово використо-

вувати.

• Виконується запуск грiд-завдання iз запуском вiртуальної машини. На
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етапi пiдготовки образу вiртуальної машини виконується конфiгурацiя

параметрiв(логiн/пароль) вiддаленого пiдключення до OS засобами про-

токолiв RDP або SSH.

• Пiсля запуску вiртуальна машина пiдключається до одного iз сегментiв

мережi обчислювального кластера грiд-iнфраструктури. Вiд мережево-

го шлюзу вiртуальна машина отримує IP– конфiгурацiю для роботи в

мережi.

Обчислювальні вузлиСлужба CE

ШлюзШлюз

Грід-користувачіГрід-користувачі

Інтерактивний 
доступ по 

протоколах SSH 
Та RDP

Інтерактивний 
доступ по 

протоколах SSH 
Та RDP

Передача 
параметрів 

інтерактивного 
доступу

Передача 
параметрів 

інтерактивного 
доступу

Отримання 
мережевої 

конфігурації від 
Шлюзу

Отримання 
мережевої 

конфігурації від 
Шлюзу

Запуск ВМ та 
прикладного 
програмного 
забезпечення

Запуск ВМ та 
прикладного 
програмного 
забезпечення

Запуск ВМ та 
прикладного 
програмного 
забезпечення

Додавання правил 
перенаправлення 

портів до мережевого 
екрану

Додавання правил 
перенаправлення 

портів до мережевого 
екрану

Рис. 2.7. Блок-схема ключових етапiв технологiчного ланцюжка методу iнте-
рактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у грiд

• На мережевому шлюзi засобами мережевого екрану додається правило

трансляцiї портiв яке виконує перенаправлення певного порту iз публi-

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

адреси вiртуальної машини.
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• З робочого вузла обчислювального кластера грiд-iнфраструктури на

якому запущена вiртуальна машина виконується надсилання параметрiв

пiдключення до грiд-користувача.

• Користувач використовує отриманi параметри та пiдключається до вiр-

туальної машини запущеної як грiд-завдання по протоколу SSH або RDP.

Виконавши пiдключення користувач отримує доступ до GUI або CLI го-

стьової OS.

Отримавши вiдповiдний доступ користувач може виконувати

iнтерактивний запуск прикладного ПЗ та iнтерактивно взаємо-

дiяти з ним. Запропонований метод iнтерактивної взаємодiї до-

зволяє використати у грiд прикладне ПЗ, яке не пiдтримує паке-

тного режиму запуску.

2.7. Висновки до другого роздiлу

Для запуску вiртуальних машин доцiльно використати ресурси iснуючої

iнфраструктури робочих вузлiв обчислювальних кластерiв грiд-iнфраструк-

тури.

На основi аналiзу особливостей програмно-апаратної архiтектури обчис-

лювального кластера як елемента грiд-iнфраструктури сформовано вимоги

до методiв та технологiй вiртуалiзацiї, зокрема, вони мають:

• дозволяти реалiзувати потрiбну конфiгурацiю для прикладного ПЗ;
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• забезпечувати iнтерактивну взаємодiю через GUI та CLI;

• не призводити до модифiкацiї конфiгурацiї та полiтик адмiнiстрування

середовища запуску вiртуальних машин;

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

користувачiв.

В результатi порiвняння методiв вiртуалiзацiї згiдно сформованих вимог

запропоновано:

• методи вiртуалiзацiї на рiвнi OS використовувати для запуску вiртуаль-

них машин з OS Linux у якiй працюватиме прикладне ПЗ для розрахун-

кiв, обробки експериментальних даних або моделювання;

• застосувати гiпервiзори якi використовують методи апаратної пiдтримки

вiртуалiзацiї та паравiртуалiзацiї для виконання прикладного ПЗ розро-

бленого для OS вiдмiнних вiд Linux.

Доступ до апаратних ресурсiв через грiд передбачає проходження багатьох

програмних рiвнiв, починаючи вiд самих грiд-служб, закiнчуючи локальни-

ми механiзмами контролю доступу OS. Пiсля проходження через програмнi

рiвнi CE та локального менеджера ресурсiв кластера завдання потрапляє на

робочий вузол де воно може отримати доступ до видiлених йому ресурсiв,

системного та прикладного ПЗ доступних на цьому вузлi. Вiдповiдно запуск

вiртуальних машин як грiд-завдань потребує передачу через цi програмнi

рiвнi повної множини параметрiв запуску самої вiртуальної машини, даних

користувача та параметрiв прикладного ПЗ.
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Вперше запропоновано метод запуску вiртуальних машин як грiд-завдань

який iнтегрує технологiї та методи вiртуалiзацiї в робочi вузли обчислюваль-

ного кластера грiд-iнфраструктури шляхом запуску вiртуальних машин як

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

запуску грiд-завдань, а використовує лише компоненти якi може змiнюва-

ти будь-який користувач за власним бажанням вiдповiдно до своїх потреб.

Запропонований метод дозволяє сформувати незалежне вiд робочого вузла

обчислювального кластера грiд-iнфраструктури кероване iзольоване середо-

вище виконання прикладного ПЗ.

Метод запуску вiртуальних машин як грiд-завдань передбачає налашту-

вання прав доступу для запуску вiртуальних машин методам вiртуалiзацiї

на рiвнi OS або апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї та паравiртуалiзацiї якi

є типовими завданнями адмiнiстрування та не призводять до модифiкацiї

програмно-апаратної конфiгурацiї робочого вузла обчислювального класте-

ра грiд-iнфраструктури.

Вперше запропоновано метод iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у

грiд, що використовує метод запуску вiртуальної машини як грiд-завдання

та дозволяє взаємодiяти з рiзними сiмействами OS. Запропонований метод

передбачає використання вбудованих протоколiв вiддаленого доступу до iн-

терфейсу користувача OS та не потребує використання спецiалiзовано при-

кладного ПЗ. Запропонований метод iнтерактивної взаємодiї дозволяє вико-

ристати у грiд прикладне ПЗ, яке не пiдтримує пакетного режиму запуску.
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РОЗДIЛ 3

Iнтеграцiя апаратно прискореної та контейнерної

вiртуалiзацiї в CE грiд-iнфраструктури

Запропонованi методи запуску вiртуальних машин як грiд-завдань та iн-

терактивної взаємодiї з прикладним ПЗ потребують доповнення програмни-

ми компонентами робочих вузлiв, сервiсiв CE та мережевих шлюзiв обчис-

лювальних кластерiв грiд-iнфраструктур. Програмний компонент сервiсу CE

буде виконувати обробку додаткових параметрiв з файлiв опису грiд-завдань.

отримання конфiгурацiї вiртуальних машин, конфiгурацiю середовища у яко-

му потрiбно запустити прикладне ПЗ та конфiгурацiю вiддаленого доступу

до iнтерфейсу OS у вiртуальнiй машинi.

Грід-мережа

Сервіс CE

ШлюзШлюз

Компоненти робочого вузлаКомпонент
мережевого шлюзу

Грід-користувачі

Інфраструктура

зберігання даних

SE SE SE

CE CE

Грід-задача

Компонент СЕ

Грід-мережа

Сервіс CE

Шлюз

Компоненти робочого вузлаКомпонент
мережевого шлюзу

Грід-користувачі

Інфраструктура

зберігання даних

SE SE SE

CE CE

Грід-задача

Компонент СЕ

Рис. 3.1. Доповнення обчислювального кластера програмними компонентами

Програмний компонент робочих вузлiв буде виконувати попередню конфi-
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гурацiю вiртуальних машин, керувати їх запуском та роботою i виконувати

передачу даних завдання у середовище виконання прикладного ПЗ. Програм-

ний компонент мережевого шлюзу буде забезпечувати конфiгурацiю мереже-

вих адаптерiв вiртуальних машин для їх роботи у мережi обчислювального

кластера та виконувати налаштування перенаправлення портiв для вiддале-

ного доступу до iнтерфейсу OS.

3.1. Аналiз програмних засобiв вiртуалiзацiї

Ключовим елементом програмного компонента робочого вузла є застосу-

вання системного ПЗ для запуску вiртуальних машин. У другому роздiлi за-

пропоновано методи вiртуалiзацiї на рiвнi OS використовувати для запуску

вiртуальних машин з OS Linux, у якiй працюватиме прикладне ПЗ для розра-

хункiв, оброблення експериментальних даних або моделювання i застосувати

гiпервiзори, якi використовують методи апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї та

паравiртуалiзацiї, для виконання прикладного ПЗ у сiмействах OS Windows,

BSD та iн.

Проаналiзуємо поширене ПЗ вiртуалiзацiї та визначимо якi вимоги воно

висуває до вузлiв, на яких воно буде запускатись, гостьових OS, якi пра-

цюватимуть у вiртуальних машинах, рiвень iзоляцiї вiд вузла, на якому буде

запускатись вiртуальна машина, пiдтримуванi файли образiв та можливi кон-

фiгурацiї вiртуальних машин. На основi аналiзу ПЗ вiртуалiзацiї оберемо те,

яке не потребуватиме змiни конфiгурацiї робочих вузлiв кластерiв, створю-
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ватиме повнiстю iзольоване вiд робочих вузлiв середовище, у якому працюва-

тиме гостьова OS, дозволятиме запускати рiзноманiтнi OS без їх модифiкацiї

та дозволятиме використовувати паравiртуалiзованi пристрої.

3.1.1. Засоби вiртуалiзацiї, що використовують апаратну пiд-

тримку та паравiртуалiзацiю. Hyper-V – програмний комплекс вiрту-

алiзацiї вiд компанiї Microsoft який поширюється у варiантах гiпервiзору I

та II роду. Може бути встановлений як компонент OS Windows Server або як

Hyper-V Server, вiдповiдно його розгортання потребує замiни OS на робочому

вузлi кластера. Вiн дозволяє створити набiр усiх вiртуальних пристроїв по-

трiбних для роботи гостьової OS та створити iзольоване середовище. Hyper-V

емулює IDE PIIX4, SCSI та адаптер DEC 21140 Tulip, що дозволяє запускати

рiзноманiтнi гостьовi OS оскiльки пiдтримка цих пристроїв вбудована в OS.

Також вiн дозволяє використовувати паравiртуалiзованi пристрої Synthetic

IDE, Synthetic SCSI та Synthetic Ethernet якi потребуєть встановлення дода-

ткових драйверiв у гостьовi OS. Для запуску потрiбен образ диску вiртуальної

машини у спецiалiзованому форматi VHD [107].

Xen – програмний комплекс вiртуалiзацiї проєкту The Xen Project. Вiд-

носиться до гiпервiзорiв I роду, вiдповiдно при розгортаннi такого рiшення

на робочий вузол, вiн стане недоступний для локального менеджера ресур-

сiв кластера та, вiдповiдно, в грiд. Для запуску вiртуальних машин створює

iзольоване середовище з назвою domU. Для емуляцiї апаратних компонент

використовує QEMU, що дозволяє запустити рiзнi гостьовi OS без їх моди-

фiкацiї. Використання паравiртуалiзованих пристроїв потребує встановлення

спецiальних драйверiв. Для запуску потрiбен образ диску вiртуальної маши-
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ни у спецiалiзованому форматi VHD [90].

VMware ESXi – програмний комплекс вiртуалiзацiї вiд компанiї VMware.

Вiдноситься до гiпервiзорiв I роду. Для розгортання потребує замiну OS на

робочому вузлi кластера. Вiртуальнi машини запускаються у iзольованому

середовищi яке може використовувати емульованi та паравiртуалiзованi при-

строї. Доступний набiр емульованих апаратних компонент дозволяє запуска-

ти рiзнi гостьовi OS без їх модифiкацiї. Використання паравiртуалiзованих

пристроїв потребує встановлення в гостьовi OS додаткових драйверiв. Для

запуску потрiбен образ диску вiртуальної машини у спецiалiзованому фор-

матi VMDK [108].

VirtualBox – програмний комплекс вiртуалiзацiї вiд компанiї Oracle. Вiд-

носиться до гiпервiзорiв II роду, вiдповiдно може бути встановлений на робо-

чий вузол без замiни його OS, однак розгортання VirtualBox потребує вста-

новлення додаткових системних сервiсiв та модифiкацiї ядра OS. Гостьовi OS

запускаються у iзольованому середовищi, яке формується емульованими при-

строями, що пiдтримуються рiзними OS. Використання паравiртуалiзованих

пристроїв потребує встановлення додаткових драйверiв у гостьовi OS. Для за-

пуску потрiбен образ диску вiртуальної машини у спецiалiзованому форматi

OVF/OVA [109].

QEMU/KVM – програмний комплекс вiртуалiзацiї складається з ПЗ

QEMU для емуляцiї апаратних компонент комп’ютера, модуля ядра Li-

nux KVM який забезпечує використання апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї.

QEMU з KVM формують гiпервiзор II роду який є стандартним для OS Li-

nux. Розгортання QEMU/KVM потребує встановлення пакетiв доступних для
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бiльшостi дистрибутивiв з стандартних репозиторiїв. Для емуляцiї апаратних

компонент використовує QEMU який реалiзовує емуляцiю рiзних дискових

контролерiв та мережевих адаптерiв, що дозволяє сформувати iзольоване се-

редовище роботи гостьової OS. Використання таких iзольованих пристроїв

дозволяє запустити рiзнi гостьовi OS без їх модифiкацiї. QEMU/KVM мi-

стить сiмейство паравiртуалiзованих пристроїв VIRTIO, якi пiдтримуються

штатними засобами OS Linux та не потребують встановлення додаткових

драйверiв. Використання паравiртуалiзованих пристроїв у OS Windows по-

требує встановлення додаткових драйверiв. Для запуску потрiбен образ ди-

ску вiртуальної машини у спецiалiзованому форматi QCOW2 або у форматi

побiтової копiї диску вiртуальної машини без модифiкацiї – RAW [110].

Враховуючи вищезазначене у якостi засобу вiртуалiзацiї, що ви-

користовують апаратну пiдтримку та паравiртуалiзацiю обрано

QEMU/KVM, оскiльки його розгортання не потребує модифiкацiї

робочого вузла, вiн дозволяє сформувати iзольоване вiд робочого

вузла середовище роботи гостьової OS, емульованi QEMU при-

строї дозволяють запускати рiзноманiтнi гостьовi OS без мо-

дифiкацiї, а використання паравiртуалiзованих пристроїв у OS

Linux не потребує встановлення додаткових драйверiв.

3.1.2. Засоби вiртуалiзацiї на рiвнi операцiйної системи. OpenVZ –

програмний комплекс контейнерної вiртуалiзацiї проєкту OpenVZ. Iзоляцiя

середовища роботи екземпляру OS виконується засобами простору iмен про-

цесiв, iдентифiкаторiв користувачiв i груп, мережi, дискового простору, ре-

сурсiв процесора та оперативної пам’ятi. Створення простору iмен ресурсiв
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у OpenVZ потребує значної модифiкацiї ядра OS робочого вузла кластера та

встановлення додаткового системного ПЗ. Простiр iмен дозволяє отримати

доступ до частини фiзичних ресурсiв фiзичного сервера згiдно параметрiв

запуску контейнерної вiртуальної машини. Для запуску контейнера потрiбен

злiпок файлової системи OS з рядом модифiкацiї для роботи з OpenVZ. На

офiцiйному сайтi OpenVZ доступнi пiдготовленi злiпки поширених дистрибу-

тивiв Linux [111].

LXC – програмний комплекс контейнерної вiртуалiзацiї Linux Containers.

Iзоляцiя середовища роботи екземпляру OS виконується засобами простору

iмен процесiв, iдентифiкаторiв користувачiв i груп, мережi, дискового просто-

ру та контрольних груп ресурсiв cgroup якi є вбудованими в стандартне ядро

Linux. Простiр iмен дозволяє отримати доступ до частини фiзичних ресурсiв

фiзичного сервера згiдно параметрiв запуску контейнерної вiртуальної маши-

ни. Розгортання програмного комплексу LXC потребує лише встановлення

системного ПЗ. Для запуску контейнера потрiбен злiпок файлової системи

OS з рядом модифiкацiї для використання ядра хостової системи. Сценарiї

створення злiпкiв файлової системи поширених дистрибутивiв постачається

разом з системним програмним забезпеченням LXC [14,112].

Docker – програмний комплекс контейнерної вiртуалiзацiї який є надбу-

довою над LXC. Iзоляцiя середовища роботи екземпляру OS, як i у LXC,

виконується засобами простору iмен процесiв, iдентифiкаторiв користувачiв

i груп, мережi, дискового простору та контрольних груп ресурсiв cgroup якi

є вбудованими в стандартне ядро Linux, що дозволяє отримати доступ до

частини фiзичних ресурсiв фiзичного сервера згiдно параметрiв запуску кон-
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тейнерної вiртуальної машини. Розгортання програмного комплексу Docker

потребує встановлення додаткового системного ПЗ та запуск вiдповiдного

сервiсу. Значною перевагою у порiвняннi з iншими програмними комплекса-

ми вiртуалiзацiї на рiвнi OS є те, що у Docker використовується багатошарова

файлова система для збереження знiмкiв файлової системи OS. Контейнери

можуть використовувати рiзнi шари у режимi читання. Результати роботи

контейнера розмiщуються у окремому шарi. Шари файлової системи можуть

бути завантаженi з репозиторiю проєкту Docker або з приватного. У централi-

зованому репозиторiю Docker доступно велика кiлькiсть готових комбiнацiй

шарiв з рiзними дистрибутивами OS Linux i прикладним та системним ПЗ

вiд їх розробникiв [112].

Враховуючи вищезазначене у якостi засобу вiртуалiзацiї на рiвнi

OS обрано Docker, оскiльки вiн використовує стандартнi для Li-

nux механiзми iзоляцiї ресурсiв контейнера, не потребує модифi-

кацiї робочого вузла для розгортання, дозволяє використати як

велику кiлькiсть доступних у центральному репозиторiю Docker

комбiнацiй шарiв з рiзними дистрибутивами OS Linux i прикла-

дним та системним ПЗ вiд їх розробникiв так i використовувати

приватнi репозиторiї для створення власних комбiнацiй.
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3.2. Програмний комплекс Rainbow

З метою створення програмних засобiв якi будуть реалiзовувати мето-

ди запуску вiртуальних машин як грiд-завдань та iнтерактивної взаємодiї

з прикладним ПЗ було розроблено програмний комплекс Rainbow. Вiн роз-

рахований на використання у грiд-iнфраструктурi з ПЗ промiжного рiвня

NorduGrid ARC, що широко використовується в УНГ. Програмний комплекс

Rainbow [12,19] (Рис. 4.3 ) складається з:

• Rainbow ARC RTE

• Rainbow WN essentials

• Rainbow GW

Rainbow ARC RTE – це програмний елемент який розташований на CE

кластера. Вiн реалiзований у формi сценарiю конфiгурацiї середовища вико-

нання прикладного ПЗ. В таких сценарiях виконується встановлення змiнних

оточення з вказанням каталогiв з виконуваними файлами та бiблiотеками

потрiбного прикладного ПЗ. RTE сценарiй виконується перед розмiщенням

грiд-завдання в локальнiй системi керування ресурсами кластера. У Rainbow

цей елемент мiстить засоби зчитування доданих у файл опису грiд-завдання

параметрiв якi використовуються для запуску вiртуальної машини та основ-

ний сценарiй запуску вiртуальної машини. Цей сценарiй виконує попередню

пiдготовку образу вiртуальної машини, даних завдання та виконує запуск

вiртуальної машини згiдно параметрiв з файлу опису грiд-завдання. Основ-

ний сценарiй запуску вiртуальної машини виконується коли грiд-завдання
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Рис. 3.2. Компоненти програмного комплексу Rainbow

запускається локальною системою керування ресурсами кластера на вiльно-

му робочому вузлi. Наявностi Rainbow ARC RTE на певному CE свiдчить

про встановлений та налаштований програмний комплекс Rainbow на цьому

кластерi [11, 12].

Rainbow WN essentials – це набiр програмних елементiв розташований

безпосередньо на робочому вузлi обчислювального кластера. Данi програмнi

компоненти викликаються головним сценарiєм запуску вiртуальної машини з

Rainbow ARC RTE. Вони забезпечують передачу даних до вiртуальної маши-

ни, конфiгурацiю згiдно файлу опису грiд-завдання вiртуального обладна-

ння, на якому буде запускатись гостьова OS, виконують її попередню кон-

фiгурацiю для запуску прикладного ПЗ, забезпечують взаємодiю з Rainbow

GW та виконують надсилання параметрiв вiддаленого доступу до вiртуальної
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машини пiсля її успiшного запуску. Тип технологiй якi будуть використову-

ватись для запуску вiртуальних машин визначається на основi параметрiв

заданих у файлi опису грiд-завдання. Набiр програмних компонент Rainbow

WN essentials має бути встановлений на всiх вузлах на яких можуть запуска-

тись грiд-завдання з вiртуальними машинами [11,12].

Rainbow GW – це системний сервiс який розташовується на мережевому

шлюзi обчислювального кластера. Вiн виконує взаємодiю з DHCP-сервером

та мережевим екраном. Вiд Rainbow WN essentials сервiс отримує MAC-

адресу мережевого адаптера вiртуальної машини i по нiй визначає яку IP–

адресу видано DHCP-сервером. Визначену IP–адресу сервiс використовує для

створення правила перенаправлення портiв яке додається у конфiгурацiю ме-

режевого екрану. Правило перенаправлення портiв передається до Rainbow

WN essentials на основi якого вiн генерує повiдомлення користувачу з пара-

метрами вiддаленого доступу [11,12].

Компоненти програмного комплексу зiбрано у rpm-пакетiв для рiзних

дистрибутивiв якi використовуються в УНГ та розмiщенi в репозиторiї обчис-

лювального кластера Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса

Шевченка. Пакети доступнi за адресою http://blackjack.grid.org.ua/.

Отже, програмний комплекс Rainbow доповнює програмну кон-

фiгурацiю обчислювального кластера грiд-iнфраструктури компо-

нентами Rainbow ARC RTE, Rainbow WN essentials, Rainbow GW,

що у сукупностi програмно реалiзовують методи запуску вiрту-

альних машин як грiд-завдань та iнтерактивної взаємодiї з при-

кладним ПЗ.
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3.3. Метод запуску прикладного ПЗ у вiртуальнiй ма-

шинi запущенiй як грiд-завдання

Вiртуальна машина або контейнер запущена як грiд-завдання являє собою

iзольоване вiд робочого вузла обчислювального кластера середовище викона-

ння прикладного ПЗ. У нього потрiбно передати вхiднi файли, конфiгурацiю

оточення у яком буде виконуватись прикладне ПЗ та сценарiй його запуску у

випадку запуску пакетного розрахункового завдання. У випадку iнтерактив-

ної взаємодiї з прикладним ПЗ користувач отримує доступ до GUI або CLI

OS яка виконується у вiртуальнiй машинi та самостiйно виконує його запуск

з потрiбними параметрами [15,17].

З метою виконання зазначених дiй пропонується метод запуску прикла-

дного ПЗ у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд-завдання. Формалiзовано

метод представлено у виглядi технологiчного ланцюжка, ключовi етапи якого

показано на Рис. 3.3:

• перед запуском вiртуальної машини виконується визначення типу запу-

ску прикладного ПЗ;

• у випадку пакетного режиму виконання ПЗ:

– конфiгурацiя образу вiртуальної машини для пакетного запуску ПЗ;

– передача файлiв завдання в середовище вiртуальної машини;

– запуск OS у вiртуальнiй машинi;
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Рис. 3.3. Блок-схема ключових етапiв виконання методу запуску прикладного
ПЗ у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд-завдання

– виконання сценарiю запуску прикладного ПЗ засобами запланова-

них завдань OS;

– пiсля завершення сценарiю зупиняється OS;

• у випадку iнтерактивно взаємодiї з прикладним ПЗ:

– конфiгурацiя образу вiртуальної машини для для вiддаленого до-

ступ до CLI або GUI;

– передача файлiв завдання в середовище вiртуальної машини;
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– запуск OS у вiртуальнiй машинi;

– користувач пiдключається до OS та виконує iнтерактивну взаємодiю

з прикладним ПЗ;

– пiсля завершення роботи користувач зупиняє OS;

• з середовища вiртуальної машини отримуються результати виконання

прикладного ПЗ;

• вимикається вiртуальна машина;

• грiд-завдання завершується;

З метою забезпечення потрiбного набору прикладного ПЗ у вiртуальнiй

машинi пропонується використати образ з базовою iнсталяцiєю OS. На ета-

пi конфiгурування образу вiртуальної машини виконати iнсталяцiю набору

потрiбного прикладного ПЗ та системний бiблiотек. Даний пiдхiд рекоменду-

ється використовувати для проєктiв у яких набiр прикладного ПЗ змiнюється

для рiзних грiд завдань. У проєктах де у грiд-завданнях набiр прикладного

ПЗ не змiнюється доцiльно створити образ диску вiртуальної машини з по-

передньо встановленим прикладним ПЗ [15,17].

Метод запуску прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi, запу-

щенiй як грiд-завдання за допомогою одного сценарiю описує за-

пуск вiртуальних машин як грiд-завдань на робочих вузлах обчис-

лювального кластера з пакетним режимом запуску та iнтер-

активною взаємодiєю з прикладним ПЗ та забезпечує потрiбний

набiр його у вiртуальнiй машинi.
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3.4. Запуск вiртуальних машин як грiд-завдання засо-

бами QEMU/KVM

Використання програмного комплексу QEMU/KVM для запуску вiрту-

альних машин дозволяє використати рiзнi гостьовi OS без їх модифiкацiї

шляхом емуляцiї апаратних компонент комп’ютера та використання техно-

логiй апаратної пiдтримки вiртуалiзацiї. Використання паравiртуалiзованих

VIRTIO пристроїв потребує встановлення додаткових драйверiв для OS Wi-

ndows. У актуальних версiях OS Linux, що використовуються в УНГ та iнших

нацiональних грiд-iнфраструктурах пiдтримка паравiртуалiзованих VIRTIO

пристроїв вбудована в ядро. Вiдповiдно для запуску вiртуальних машин як

грiд-завдань рекомендується використати конфiгурацiю з емульованими при-

строями для запуску гостьової OS Windows, з паравiртуалiзованими для за-

пуску гостьової OS Linux. Використання паравiртуалiзованих пристроїв для

OS Windows можливий, але потребує додаткової пiдготовки образу диску та

вiдлагодження для забезпечення працездатностi такого рiшення. Тип вiрту-

альних пристроїв задається через змiннi у блоцi environment у файлi опису

грiд-завдання [11,12].

Конфiгурацiя вiртуальної машини з емуляцiєю апаратних пристроїв має

вигляд: контролер дискiв - IDE, образ диску у RAW форматi, мережевий

адаптер rtl8139, спосiб пiдключення до мережi робочого вузла - MACVTap.

Така конфiгурацiя використовує пристрої з доступними драйверами у рiзних

OS за замовчуванням, зокрема у рiзних версiях OS Windows.
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Конфiгурацiя вiртуальної машини з паравiртуалiзованими пристроями має

вигляд: контролер дискiв - VirtIO SCSI, образ диску у RAW форматi, ме-

режевий адаптер VirtIO, спосiб пiдключення до мережi робочого вузла -

MACVTap. Така конфiгурацiя дозволяє отримати вищi показники швидко-

дiї при передачi даних по мережi та iнтенсивному використаннi диску.

Образи диску у RAW форматi дозволяють забезпечити сумiснiсть з iн-

шими системами вiртуалiзацiї та зменшити iмовiрнiсть збоїв через проблеми

сумiсностi спецiалiзованих форматiв образiв дискiв. Образи дискiв пропону-

ється розмiщувати на грiд-сховищах. Це дозволить зменшити час заванта-

ження за рахунок високошвидкiсних каналiв передачi даних та використати

засоби реплiкацiї для пiдвищення їх доступностi. Використання MACVTap

пристрою для вiртуальних машин дозволяє забезпечити вiдсутнiсть впливу

на мережеву конфiгурацiю робочого вузла кластера [11,12].

Типовий спосiб запуску вiртуальних машин засобами програмного компле-

ксу QEMU/KVM передбачає використання системної служби libvirtd. Вона

працює вiд iменi зарезервованого системного користувача. При використання

libvirtd проявляється недолiк який полягає у тому, що вiртуальна машина бу-

де запущена вiд iменi системного користувача, а не вiд iменi користувацького

облiкового запису кластера. В цьому випадку локальний менеджер ресурсiв

кластера не зможе коректно вiдслiдковувати використанi ресурси завдання.

Вiдповiдно в грiд також не буде коректно вестись облiк використаних ресур-

сiв [19].

Для вирiшення цього недолiку у програмному комплексi Rainbow викону-

ється запуск вiртуальних машин без використання служби libvirtd вiд iменi
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користувацького облiкового запису кластера.

3.4.1. Середовище виконання прикладного ПЗ у вiртуальних

машинах QEMU/KVM. Вiртуальна машина запущена засобами програм-

ного комплексу QEMU/KVM утворює повнiстю iзольоване вiд робочого вузла

кластера середовище у якому виконується окремий екземпляр OS. Засобами

гiпервiзора фактично можна тiльки вимкну та ввiмкнути її. Для практично-

го використання вiртуальних машин запущених як грiд-завдання потрiбно

забезпечити передачу даних грiд-завдання в її iзольоване середовище та за-

безпечити запуск прикладного ПЗ для завдань з розрахунками та виконати

конфiгурацiю вiддаленого доступу для завдань iнтерактивної взаємодiї з при-

кладним ПЗ [15,17].

Вiдповiдно до методу запуску прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi запу-

щенiй як грiд-завдання на етапi пiдготовки до запуску вiртуальної машини

засобами програмного комплексу Rainbow виконуються операцiї передачi вхi-

дних файлiв та конфiгурацiї файлу образу з гостьовою OS.

На етапi пiдготовки вiртуальної машини створюється додатковий вiрту-

альний диск та на нього розмiщуються данi грiд-завдання. В залежностi вiд

конфiгурацiї заданої користувачем у файлi опису грiд-завдання диск може

бути змонтований у режимi "тiльки читання"або "читання/запис". Якщо у

файлi опису грiд-завдання вказано наявнiсть вихiдних файлiв, то для них

буде створено окремий роздiл куди будуть скопiйованi вiдповiднi файли. По

завершенню роботи вiртуальної машини засобами Rainbow WN essentials во-

ни будуть вилученi з вiртуального диску та розмiщенi як вихiднi файли грiд-

завдання [11,15,17].
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Рис. 3.4. Модифiкацiя середовища виконання прикладного ПЗ у вiртуальнiй
машинi QEMU/KVM

Виконання прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд-

завдання реалiзовано засобами запланованих завдань гостьової OS. Сцена-

рiй виконання прикладного ПЗ передається як один з вхiдних файлiв грiд-

завдання. В залежностi вiд обраного користувачем рiшення використовується

образ вiртуальної машини з попередньо встановленим прикладним ПЗ або

виконується його iнсталяцiя на етапi пiдготовки до запуску. Перед запуском

вiртуальної машини засобами Rainbow WN essentials виконується доступ до

файлової системи гостьової OS та виконується редагування системних фай-

лiв для конфiгурацiї системи запланованих завдань. Пiсля успiшного запуску

OS у вiртуальнiй машинi система запланованих завдань запускає сценарiй

виконання прикладного ПЗ. Пiсля виконання цього сценарiю вимикається

вiртуальна машина [11,15,17].
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3.4.2. Вiддалений доступ до вiртуальних машин QEMU/KVM.

Вiддалений доступу до гостьової OS виконується шляхом перенаправлення

портiв сервiсiв вiддаленого доступу. Це забезпечується засобами Rainbow WN

essentials та Rainbow GW. Також користувачу потрiбно передати IP–адресу,

порт, протокол, логiн та пароль для вiддаленого пiдключення до гостьової

OS. У гостьовiй OS вiртуальної машини має бути налаштовано автоматичне

отримання IP–адреси по протоколу DHCP. IP–дреса, порт та протокол Rai-

nbow WN essentials отримують вiд Rainbow GW вiдповiдно до налаштованого

правила на мережевому екранi [11,12].

Логiн i пароль можуть бути попередньо сконфiгурованi та заданi або зге-

нерованi на етапi пiдготовки до запуску вiртуальної машини. Якщо логiн

та пароль попередньо сконфiгурованi у гостьовiй OS нiяких додаткових дiй

не виконується. Задання паролю або його генерацiя задаються у файлi опи-

су грiд-завдання. В цих випадках виконуються генерацiя хешу вiдповiдного

формату для заданого паролю або для згенерованого паролю. Згенерований

хеш встановлюється у вiдповiдному файлi конфiгурацiї. Для OS Windows –

як файлова система монтується реєстр у вiдповiдний ключ якого записує-

ться хеш паролю. У OS GNU/Linux монтується файл образу диску вiрту-

альної машини та безпосередньо редагується вiдповiдний конфiгурацiйний

файл [11,12].

Приклад виконання вiддаленого доступу до вiртуальної машини запущеної

як грiд-завдання показано на Рис. 3.5.

Зокрема запущено вiртуальну з гостьовоюOS Windows. До неї виконано

вiддалене пiдключення засобами протоколу RDP та виконується iнтерактив-



114

Рис. 3.5. Iнтерактивна взаємодiя з пропрiєтарним прикладним ПЗ проєкту
MedGrid у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд-завдання

на взаємодiя з пропрiєтарним прикладним ПЗ для вiзуалiзацiї та аналiзу кар-

дiограм. Файл образу диску вiртуальної машини та файли кардiограм заван-

тажено з грiд-сховищ. Також на Рис. 3.5 показано, що вiртуальна машина

запущена як грiд-завдання у систем монiторингу.

3.4.3. Швидкодiя прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi QEMU/-

KVM запущенiй як грiд-завдання. Запуск прикладного ПЗ у вiртуаль-

них машинах з використанням засобiв програмної емуляцiї обладнання пе-

редбачає наявнiсть накладних витрат ресурсiв центрального процесора на

вiртуальне апаратне забезпечення у якому буде працювати гостьова OS. Та-

кож використання вiртуальних машин у грiд призводить до накладних ви-

трат дискового простору яке використовує грiд-завдання на образ диску та

додаткову оперативну пам’ять необхiдну для роботи додаткового екземпляру

OS. Проведемо оцiнку накладних витрат при запуску вiртуальних машин як



115

грiд завдань засобами QEMU/KVM.

У образi диску вiртуальних машин знаходяться файли гостьової OS, при-

кладне ПЗ та бiблiотеки необхiднi для його роботи. З використанням реко-

мендованих форматiв файлiв образiв вiртуальних машин та їх вмiсту розмiр

складає 1-4 ГБ. Розмiр такого файлу з образом OS залежить вiд дисково-

го простору який займатиме прикладне ПЗ. У порiвняннi з типовим грiд-

завданнями якi запускаються в УНГ та працюють з даними об’ємом десятки

i сотнi гiгабайт додаткових 1-4 ГБ вхiдних даних є не суттєвими. З урахува-

нням розмiщення образiв вiртуальних машин на грiд-сховищах якi пiдклю-

ченi до CE обчислювальних кластерiв час завантаження вхiдних даних грiд-

завдання при використаннi вiртуальних машин теж суттєво не змiниться.

Вiдповiдно, накладними витратами дискового простору якi виникають при

запуску вiртуальних машин як грiд-завдань можна знехтувати [11].

Накладнi витрати використання оперативної пам’ятi обчислювального ву-

зла при запуску вiртуальних машин як грiд-завдань створюються через по-

требу запускати ще одну копiю OS. OS з стандартним набором системних

компонент пiсля запуску використовують вiд декiлькох сотень до одного гi-

габайту оперативної пам’ятi. У порiвняннi з типовими грiд-завданнями якi

використовують десятки гiгабайт оперативної пам’ятi та з урахуванням то-

го, що сучаснi робочi вузли обчислювальних кластерiв мають десятки i сотнi

гiгабайт встановленої оперативної пам’ятi накладнi витрати вiртуальних ма-

шин запущених як грiд-завдань малi та ними можна знехтувати.

Перевiрка накладних витрат ресурсiв центрального процесора виконана

шляхом порiвняння часу виконання розрахункової задачi на фiзичному сер-
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верi та у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд завдання. Дослiдження прово-

дилось на обчислювальному кластерi Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка. Для дослiджень було видiлено один вузол на яко-

му не виконувались iншi завдання. Для дослiдження створено iдентичний

образ вiртуальної машини, до програмної конфiгурацiї робочого вузла обчи-

слювального кластера. У якостi прикладного ПЗ обрано програмний пакет,

GROMACS у якому основне навантаження створюється на центральний про-

цесор.

Перевiрка виконувалась шляхом запуску десяти задач аналiзу траєкторiй

молекулярної динамiки з обраними рiзними методами та параметрами аналi-

зу за допомогою утилiт програмного пакету GROMACS – через грiд з вико-

ристанням попередньо встановленого прикладного ПЗ на робочих вузлах та

через грiд з використанням вiртуальних машин з прикладним ПЗ всерединi

вiртуальної машини. Рiзнi типи аналiзу обранi вiдповiдно до типових задач

VO MolDynGrid [19]. Запуск на фiзичному вузлi виконувався шляхом запуску

типового грiд-завдання яке в локальнiй системi керування завданнями потра-

пляло у створено спецiальну резервацiю для облiкового запису користувача,

що запускає тестовi завдання – це дозволило забезпечити запуск завдань на

одному i тому самому вузлi та вiдповiдно збiльшити достовiрнiсть порiвняль-

ного аналiзу. Для запуску з вiртуальною машиною, вся обробка виконувалась

сценарiями всерединi образу, який запускався за допомогою Rainbow. Запуск

вiдбувався на тому самому вузлi, завдяки створенiй ранiше резервацiї.

Для кожної задачi було визначено час обрахунку тестового об’єкту та про-

ведено порiвняння результатiв виконання на фiзичному вузлi та у вiртуальнiй
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Рис. 3.6. Накладнi витрати на вiртуалiзацiю при використаннi QEMU/KVM

машинi. Результати показали втрату продуктивностi на рiвнi 1-4% залежно

вiд типу аналiзу, показано на Рис. 3.6. Отриманi результати є спiвставними з

результатами отриманими в грiд проєктi VO MolDynGrid та [113].

Отже, розмiр файлiв образiв дискiв вiртуальних машин є незна-

чним у порiвняннi з даними у типовому грiд-завданнi, розмiще-

ння образiв вiртуальних машин на грiд-сховищах, якi пiдключенi

до CE обчислювальних кластерiв дозволяє стверджувати, що час

завантаження вхiдних даних грiд-завдання при використаннi вiр-

туальних машин суттєво не змiниться, вiдповiдно, накладними

витратами дискового простору можна знехтувати. У порiвнян-

нi з типовими грiд-завданнями, якi використовують десятки гi-

габайт оперативної пам’ятi та з урахуванням того, що сучаснi

робочi вузли обчислювальних кластерiв мають десятки i сотнi гi-

габайт встановленої оперативної пам’ятi накладнi витрати вiр-
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туальних машин запущених як грiд-завдань малi та ними можна

знехтувати. Накладнi витрати використання ресурсу централь-

ного процесора при запуску розрахункового прикладного ПЗ скла-

дають 1-4% у порiвняннi iз його запуском на фiзичному робочому

вузлi обчислювального кластера грiд-iнфраструктури.

3.5. Запуск контейнерних вiртуальних машини як грiд-

завдання засобами Docker

Використання програмного комплексу Docker дозволяє запускати OS су-

мiснi з ядром OS робочого вузла. Iзоляцiя виконується засобами простору

iмен ресурсiв якi використовує OS. Апаратне забезпечення для контейнера

використовується з робочого вузла. Для контейнера створюється MACVTap

мережевий адаптер, що пiдключається у iзольовану мережу робочого вузла

створеного програмним комплексом Docker. Зовнiшнiй доступ до контейне-

ра забезпечується засобами перенаправлення портiв з мережевого iнтерфейсу

робочого вузла до мережевого iнтерфейсу контейнера.

Образ диску контейнера завантажується з реєстру (Docker Registry). Ре-

єстр - це стандартна, масштабована серверна програма, яка дозволяє зберi-

гати та розповсюджувати зображення Docker за допомогою необхiдного си-

стемного ПЗ. Вченi або розробники ПЗ, учасники VO, можуть створювати,

змiнювати та запускати контейнер на своїх комп’ютерах, а результати моди-

фiкацiй зберiгати в реєстрi. При запуску контейнерiв як грiд-завдань заванта-
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жувати образи з реєстру, що дозволить повнiстю вiдтворити у грiд-завданнi

середовище виконання прикладного ПЗ, iдентичного до того з яким користу-

вачi працювали на своїх пристроях. При використаннi Rainbow для запуску

контейнерних вiртуальних машин передбачається використання приватного

реєстру для кожної VO у якому зберiгатимуться образи контейнери з спе-

цiалiзованими для VO конфiгурацiями прикладного ПЗ та централiзований

реєстр Docker для загальнодоступного ПЗ [17].

3.5.1. Середовище виконання прикладного ПЗ у контейнерних

вiртуальних машинах. Вiртуальна машина запущена засобами програм-

ного комплексу Docker (див. Рис.3.7) утворює iзольоване вiд робочого вузла

кластера середовище у якому виконується окремий екземпляр OS яка має

спiльне ядро з OS робочого вузла. Програмний комплекс Docker дозволяє з

робочого вузла входити до простору iмен ресурсiв контейнерної вiртуальної

машини. Цей механiзм у програмному комплексi Rainbow використовується

для додаткової конфiгурацiї контейнера, передачi та запуску сценарiю вико-

нання прикладного ПЗ.

Програмний комплекс Docker дозволяє монтувати вибранi каталоги у фай-

лову систему контейнера. Така можливiсть значно спрощує роботу з файлами

грiд-завдання та результатами роботи прикладного ПЗ. Зокрема, каталоги

з даними грiд-завдання та зарезервований пiд вихiднi файли монтується у

файлову систему контейнера. По завершенню роботи вихiднi данi вiдразу до-

ступнi у потрiбному каталозi без додаткових дiй.

3.5.2. Вiддалений доступ до контейнерних вiртуальних машин.

Вiддалений доступу до гостьової OS виконується шляхом прокидання портiв
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Рис. 3.7. Модифiкацiя середовища виконання прикладного ПЗ у контейнерi
Docker

сервiсiв вiддаленого доступу. Мережева конфiгурацiя контейнерiв вiдрiзняє-

ться вiд вiртуальних машин. Контейнери працюють у приватнiй iзольованiй

мережi робочого вузла. Для доступу до сервiсiв контейнера з iнших мереж ви-

конується перенаправлення портiв, яке виконує Docker. Вiдповiдно при запу-

ску контейнерних вiртуальних машин засобами Rainbow WN essentials вказу-

ються параметри перенаправлення портiв, що будуть застосованi на робочому

вузлi. Цi параметри передаються Rainbow GW, на основi чого створюється

правило перенаправлення портiв для мережевого екрану шлюзу кластера.

Параметри вiддаленого доступу передаються користувачу [17].

Логiн i пароль можуть бути заданi або згенерованi. Задання паролю або

його генерацiя задаються у файлi опису грiд-завдання. За замовчуванням

вважається, що пароль не встановлено i вiддалений доступ не буде працю-
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вати. Заданий або згенерований пароль засобами доступу до простору iмен

встановлюється через штатнi утилiти змiни паролю.

3.5.3. Швидкодiя прикладного ПЗ у контейнернiй вiртуальнiй

машинi запущенiй як грiд-завдання. Запуск прикладного ПЗ у контей-

нерах не використовує засоби програмної емуляцiї обладнання, вiдповiдно має

меншi накладнi витрати ресурсiв центрального процесора. Однак використа-

ння контейнерiв у грiд також призводить до накладних витрат дискового

простору яке використовує грiд-завдання на образ диску контейнера та дода-

ткову оперативну пам’ять необхiдну для роботи додаткового екземпляру OS.

Проведемо оцiнку накладних витрат при запуску контейнерiв як грiд завдань

засобами Docker.

Образи диску контейнерiв вiдрiзняються вiд образiв вiртуальних машин,

оскiльки Docker використовує багатошарову файлову систему, збереження

якої передбачається у централiзованому сховищi. Шари такої файлової систе-

ми можуть бути доступнi у режимi читання iншим контейнерам, що дозволяє

суттєво знизити потреби у дисковому просторi. Накладнi витрати для файлiв

гостьової OS, яка складає близько декiлькох сотень мегабайт, будуть створю-

ватись тiльки першим контейнером який буде запущеним на робочому вузлi

обчислювального кластера. У iнших контейнерах цi накладнi витрати будуть

вiдсутнi оскiльки додатковi шари якi вони створюватимуть будуть з файла-

ми прикладного ПЗ та бiблiотеками необхiдними для його роботи. Додаткова

затримка може бути створена лише завантаженням образу контейнера з сер-

вiсу Docker Registry вiдповiдної VO. Накладнi витрати дискового простору

контейнерiв меншi нiж вiртуальних машин та з урахуванням зазначеного у
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роздiл 3.4.3 ними можна знехтувати [17].

Накладнi витрати використання оперативної пам’ятi обчислювального ву-

зла при запуску контейнерiв як грiд-завдань створюються через потребу за-

пускати обмежену копiю OS, оскiльки контейнер використовуватиме ядро OS

робочого вузла. У контейнерах OS з стандартним набором системних компо-

нент пiсля запуску використовують декiлька десяткiв мегабайт оперативної

пам’ятi. Вiдповiдно з урахуванням зазначеного у роздiл 3.4.3 цими накладни-

ми витратами.

Аналогiчно до дослiджень у роздiл 3.4.3 перевiрка накладних витрат ре-

сурсiв центрального процесора виконана шляхом порiвняння часу виконання

розрахункової задачi на фiзичному серверi та у контейнерi запущенiй як грiд

завдання. Це дослiдження проводилось також на обчислювальному кластерi

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Для дослi-

дження створено iдентичний образ контейнера, до програмної конфiгурацiї

робочого вузла обчислювального кластера. У якостi прикладного ПЗ вико-

ристовувався програмний пакет GROMACS.

Перевiрка змiни швидкодiї виконувалась iдентичним способом та методо-

логiєю зазначеними у роздiлi 3.4.3. Для кожної задачi було визначено час

обрахунку тестового об’єкту та проведено порiвняння результатiв виконання

на фiзичному вузлi та у контейнерi. Результати показали втрату продуктив-

ностi на рiвнi 1%(3.8), що можна вiднести до похибки вимiрювань та вважа-

ти, що при використаннi контейнерiв вiдсутнi втрати швидкодiї центрального

процесора [114].

Зазначимо, що використання контейнерної вiртуалiзацiї для ство-
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Рис. 3.8. Накладнi витрати на вiртуалiзацiю при використаннi Docker

рення середовища виконання прикладного ПЗ дозволяє зменшити

накладнi витрати дискового простору, оперативної пам’ятi та

ресурсiв центрального процесора робочого вузла обчислювального

кластера грiд-iнфраструктури.

3.6. Впровадження програмних засобiв запуску вiрту-

альних машин як грiд-завдань

Запропонованi у роботi рiшення було впроваджено у навчальний процес

та обчислювальний кластер Київського нацiонального унiверситету iменi Та-

раса Шевченка, VO MedGrid Iнституту проблем математичних машин i си-

стем НАНУ, VO MatModEn Iнституту проблем моделювання в енергетицi

iменi Г.Є. Пухова НАНУ та VO MolDynGrid Iнституту молекулярної бiологiї
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i генетики НАНУ, що пiдтверджується вiдповiдними актами впровадження

наведеними у додатку А.

Методи запуску вiртуальних машин як грiд-завдань, iнтерактивної взаємо-

дiї з прикладним ПЗ у грiд, виконання прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi

запущенiй як грiд-завдання та програмний комплекс iнтеграцiї методiв та за-

собiв вiртуалiзацiї у грiд – Rainbow використовуються в навчальному процесi

на факультетi радiофiзики, електронiки та комп’ютерних систем Київсько-

го нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка при викладаннi курсiв

«Паралельнi та розподiленi обчислення», «Високопродуктивнi обчислення»

та «Грiд-системи та технологiї» для студентiв освiтнiх програм «iнженерiя

комп’ютерних систем i мереж» та «комп’ютернi системи i мережi».

Розробленi у роботi методи, що iнтегрують технологiї вiртуалiзацiї в грiд?

використанi для розширення пiдтримуваних комплексiв прикладного ПЗ на

обчислювальному кластерi Iнформацiйно-обчислювального центру Київсько-

го нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, що входить до складу

Українського нацiонального грiд. Програмний комплекс Rainbow, верифiко-

вано та впроваджено у Iнформацiйно-обчислювальному центрi Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка i використовується на об-

числювальному кластерi.

Впровадження програмного комплексу Rainbow, що реалiзовує методи за-

пуску вiртуальних машин як грiд-завдань, iнтерактивної взаємодiї з прикла-

дним ПЗ у вiртуальних машинах запущених як грiд-завдань та виконання

прикладного ПЗ у вiртуальних машинах запущених як грiд-завдання впро-

ваджено у роботу VO MedGrid, що дозволило запускати на обчислювальних
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ресурсах спецiалiзоване пропрiєтарне прикладне ПЗ для вiзуалiзацiї та ана-

лiзу файлiв медичних дослiджень з iнфраструктури зберiгання даних УНГ.

Впровадження методiв та засоби запуску вiртуальних машин як грiд-

завдань у роботу проєкту VO MatModEn, що дозволило створити вiдтворю-

ване середовище запуску прикладного ПЗ синтезу конфiгурацiй ПЛIС для

прискорювачiв вирiшення задач iнформацiйної безпеки на всiй множинi по-

стачальникiв ресурсiв грiд-iнфраструктури, що дозволило доповнити їх аген-

том грiд-сервiсу STRAGS, який забезпечує надсилання вхiдних даних декiль-

кох задач моделювання до вiртуальної машини запущеної? як грiд-завдання,

монiторинг моделювання та iнтерактивною взаємодiєю з прикладним ПЗ че-

рез грiд-сервiс STRAGS. Впровадженi методи та засоби iнтегровано до грiд-

сервiсу у проєктi «Пiдтримка та розвиток грiд-сайту Iнституту проблем мо-

делювання в енергетицi iм. Г.Є. Пухова НАНУ, як ресурсного центра NGI_UA,

та дозволило створити грiд-сервiсу централiзованого синтезу конфiгурацiй

для апаратних прискорювачiв задач iнформацiйної безпеки в енергетичнiй

галузi».

Програмний комплекс Rainbow, що реалiзовує методи запуску вiртуальних

машин як грiд-завдання, iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у вiрту-

альних машинах запущених як грiд-завдань та виконання прикладного ПЗ

у вiртуальних машинах запущених як грiд-завдання впроваджено з метою

створення керованого середовища виконання прикладного ПЗ GROMACS на

усiй множинi обчислювальний ресурсiв грiд-iнфраструктури якi використо-

вуються VO MolDynGrid. Це дозволило на основi впроваджених методiв та

програмного комплексу Rainbow учасникам VO MolDynGrid розширити мо-
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жливостi вiртуальної лабораторiї:

• методиками та засобами передачi вхiдних файлiв з порталу VO MolDynGrid

до вiртуальних машин;

• методиками та засобами передачi результатiв розрахунку з вiртуальних

машин на грiд-сховища;

• реалiзацiєю пiдтримки багатоядерних вiртуальних машин та запуском

на них MPI застосувань.

Впровадження методiв, що iнтегрують технологiї вiртуалiзацiї в грiд i про-

грамного комплексу Rainbow дозволило усунути потребу узгодження конфi-

гурацiї та оновлення прикладного ПЗ VO MolDynGrid для розрахункiв мо-

лекулярної динамiки з використанням грiд-технологiй в УНГ.

Впровадження та застосування методiв запуску вiртуальних

машин як грiд-завдань, iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ

у грiд, виконання прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi, запуще-

нiй як грiд-завдання та програмний комплекс iнтеграцiї методiв

та засобiв вiртуалiзацiї у грiд у навчальному процесi, функцiону-

ваннi обчислювальних кластерiв УНГ та науково-дослiдних про-

єктах iнститутiв НАНУ дозволяє пiдтвердити застосовнiсть

запропонованих у роботi рiшень.
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3.7. Висновки до третього роздiлу

Запропоновану архiтектуру програмного рiшення, яке втiлює метод запу-

ску контейнерної вiртуальної машини як грiд-завдання та iнтерактивного до-

ступу до неї. програмний комплекс Rainbow доповнює програмну конфiгура-

цiю обчислювального кластера грiд-iнфраструктури компонентами Rainbow

ARC RTE, Rainbow WN essentials, Rainbow GW, що у сукупностi програмно

реалiзовують методи запуску вiртуальних машин як грiд-завдань та iнтер-

активної взаємодiї з прикладним ПЗ.

У якостi засобу вiртуалiзацiї на рiвнi OS обрано Docker, оскiльки вiн ви-

користовує стандартнi для Linux механiзми iзоляцiї ресурсiв контейнера, не

потребує модифiкацiї робочого вузла для розгортання, дозволяє використати

як велику кiлькiсть доступних у центральному репозиторiю Docker комбiна-

цiй шарiв з рiзними дистрибутивами OS Linux i прикладним та системним ПЗ

вiд їх розробникiв так i використовувати приватнi репозиторiї для створення

власних комбiнацiй.

У якостi засобу вiртуалiзацiї, що використовують апаратну пiдтримку та

паравiртуалiзацiю обрано QEMU/KVM, оскiльки його розгортання не потре-

бує модифiкацiї робочого вузла, вiн дозволяє сформувати iзольоване вiд ро-

бочого вузла середовище роботи гостьової OS, емульованi QEMU пристрої

дозволяють запускати рiзноманiтнi гостьовi OS без модифiкацiї, а викори-

стання паравiртуалiзованих пристроїв у OS Linux не потребує встановлення

додаткових драйверiв.

Метод запуску прикладного ПЗ у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд-
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завдання за допомогою одного сценарiю описує запуск вiртуальних машин

як грiд-завдань на робочих вузлах обчислювального кластера з пакетним ре-

жимом запуску та iнтерактивною взаємодiєю з прикладним ПЗ та забезпечує

його потрiбний набiр у вiртуальнiй машинi.

Запропонована конфiгурацiя запуску вiртуальних машин засобами QEMU/-

KVM дозволяє використовувати рiзнi OS забезпечити виконання прикладно-

го ПЗ у пакетному режимi та iнтерактивну взаємодiю.

Запропонована конфiгурацiя запуску контейнерiв засобами Docker дозво-

ляє формувати середовище виконання прикладного ПЗ без накладних витрат

на емуляцiю обладнання та використовувати всi переваги реєстрiв образiв

контейнерiв.

Накладнi витрати на збереження образiв диску та оперативної пам’ятi є

незначними i ними можна знехтувати. Накладнi витрати використання ре-

сурсу центрального процесора при запуску розрахункового прикладного ПЗ

складає 1-4% у порiвняннi iз його запуском на фiзичному робочому вузлi

обчислювального кластера грiд-iнфраструктури.

Використання контейнерної вiртуалiзацiї для створення середовища ви-

конання прикладного ПЗ дозволяє зменшити накладнi витрати дискового

простору, оперативної пам’ятi та ресурсiв центрального процесора робочого

вузла обчислювального кластера грiд-iнфраструктури.

Впровадження та застосування методiв запуску вiртуальних машин як

грiд-завдань, iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ у грiд, виконання при-

кладного ПЗ у вiртуальнiй машинi запущенiй як грiд-завдання та програмний

комплекс iнтеграцiї методiв та засобiв вiртуалiзацiї у грiд у навчальному про-
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цесi, функцiонуваннi обчислювальних кластерiв УНГ та науково-дослiдних

проєктах iнститутiв НАНУ дозволяє пiдтвердити застосовнiсть запропонова-

них у роботi рiшень.
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РОЗДIЛ 4

Автоматизацiя запуску вiртуальних машин як

грiд-завдань

Грiд – велика гетерогенна географiчно розподiлена iнфраструктура, що

складається з багатьох елементiв з складною взаємодiєю мiж собою. Вико-

ристання елементiв грiд засобами клiєнтських утилiт CLI вимагає вiд кори-

стувачiв поглиблених знань особливостей функцiонування грiд. Переважна

бiльшiсть користувачiв грiд-iнфраструктур не володiють такими технiчни-

ми знаннями. З метою автоматизацiї виконання технiчних задач взаємодiї

з елементами грiд-iнфраструктури для користувачiв розроблено програмнi

комплекси VO для проведення наукових дослiджень, якi ще називають вiр-

туальними лабораторiями. Такi вiртуальнi лабораторiї, як правило, надають

користувачам веб-iнтерфейс у якому вони можуть задати параметри прикла-

дного завдання, наприклад, вхiднi файли, параметри моделювання або iншi

елементи, що вiдносяться до вирiшення прикладних задач. Формування фай-

лiв опису грiд-завдань, вибiр ресурсiв, запуск, монiторинг виконання, отрима-

ння результатiв дослiдження та iншi типовi дiї виконує автоматизований про-

грамний комплекс. Такий спосiб використання ресурсiв грiд-iнфраструктур

кiнцевими користувачами є широко розповсюдженим та типовим [23,78,81].

Використання програмних засобiв запуску вiртуальних машин як грiд-

завдань та iнтерактивної взаємодiї з прикладним ПЗ потребують вiд грiд-

користувачiв додаткових технiчних знань та навичок роботи з системним



131

вiртуалiзацiї. Враховуючи типовий спосiб взаємодiї з грiд доцiльним є роз-

робка засобiв якi будуть виконувати автоматизацiю типових те-

хнiчних дiй, необхiдних для запуску вiртуальних машин як грiд-

завдання та налаштування вiддаленого доступу до них. Засоби

автоматизацiї мають бути архiтектурно сумiсними з iснуючи-

ми програмними комплексами VO.

4.1. Особливостi програмних комплексiв проведення

наукових дослiджень в грiд

Програмнi комплекси VO для проведення наукових дослiджень розро-

бляються для вирiшення прикладних завдань вiдповiдних науково-дослiдних

проектiв VO. Кожен з таких проектiв має свої особливостi та специфiку через

дослiдження якi проводяться i прикладне ПЗ яке використовується, вiдпо-

вiдно вiртуальнi лабораторiї VO це спецiалiзованi системи якi враховують цi

особливостi та специфiку.

Розглянемо типовi особливостi програмних комплексiв VO та взаємодiї

їх компонентiв, що притаманнi вiртуальнi лабораторiї рiзних VO. Базовим

елементом таких програмних комплексiв є веб-iнтерфейс користувача. Че-

рез такий iнтерфейс користувач отримує доступ до всiєї множини ресурсiв

грiд-iнфраструктури доступної для вiдповiдної VO та виконує взаємодiю з

усiма компонентами програмного комплексу, наприклад, як у вiртуальнiй ла-

бораторiї VO MolDynGrid структура якого показана на Рис.4.1. Програмнi
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комплекси мають модульну структуру, наприклад, у VO MolDynGrid веб-

iнтерфейс забезпечує взаємодiю з модулями запуску прикладного ПЗ, зв’язку

з обчислювальними iнфраструктурами та зв’язку з сервiсами рiвня коопера-

цiї грiд, що дозволяють здiйснювати монiторинг та керувати запущеними

грiд-завданнями [20,23,78,81].

Рис. 4.1. Структура програмного комплексу VO MolDynGrid [20]

Структура програмних комплексiв VO MatModEn та MedGrid мають схо-

жу модульну структуру. У кожного з них використовується власний набiр

модулiв який дозволяє вирiшити прикладнi задачi вiдповiдного проекту. Для

органiзацiї взаємодiї компонентiв мiж собою використовуються рiзнотипнi

програмнi iнтерфейси та механiзми. Прикладом використання сумiсного з

рiзними програмними комплексами iнтерфейсу взаємодiї є грiд-сервiс реплi-

кацiї даних в грiд. Цей сервiс передбачає взаємодiю через асинхронний па-
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ралельний REST API iнтерфейс [115]. Такий пiдхiд передбачає використання

стандартизованого, широко розповсюдженого механiзму взаємодiї програм-

них засобiв та програмних комплексiв комп’ютерних систем. Також даний

грiд-сервiс реплiкацiї даних реалiзовує всi дiї необхiднi для взаємодiї з еле-

ментами грiд-iнфраструктури, що мiнiмiзує вимоги до сумiсностi та дозволяє

спростити iнтеграцiю грiд-сервiсу до набору дiй потрiбних для iнтеграцiї iн-

шого типового модуля програмного комплексу VO проведення наукових до-

слiджень [77,79].

Вiдповiдно використання у грiд-сервiсi автоматизацiї запуску

вiртуальних машин як грiд завдань REST API iнтерфейсу та ре-

алiзацiя у ньому взаємодiї з елементами грiд-iнфраструктури не-

обхiдних для його функцiонування дозволить зменшити вимоги

до програмних комплексiв VO проведення наукових дослiджень та

затрати необхiднi для iнтеграцiї.

4.2. Грiд-сервiс автоматизацiї запуску вiртуальних ма-

шин як грiд-завдань

Грiд-сервiс автоматизацiї запуску вiртуальних машин як грiд-завдань яв-

ляє собою веб-сервiс з асинхронною, не залежною один вiд одного обробкою

запитiв вiд вiртуальних лабораторiй VO. Вiн передбачає використання про-

грамного комплексу Rainbow, який дозволяє запускати вiртуальнi машини як

звичайнi обчислювальнi завдання в грiд. Типовий сценарiй використання Rai-
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nbow передбачає, що для запуску вiртуальних машин користувачу потрiбно

сформувати опис грiд-завдання в якому необхiдно задати образ вiртуальної

машини, перелiк файлiв для використання, необхiднi ресурси для роботи та

iншi додатковi налаштування у разi потреби.

Грiд-сервiс реалiзовує та автоматизовує набiр дiй потрiбних для запуску

вiртуальних машин як грiд-завдань та реалiзовує взаємодiю з грiд-сервiсами

рiвня кооперацiї та iнфраструктурою зберiгання даних. Запуск грiд-завдань

та надсилання запитiв до сервiсiв грiд виконується вiд iменi власного сервi-

сного сертифiкату.

Для виконання передбачених функцiй грiд-сервiсом реалiзовано:

• iнтерфейс взаємодiї з веб-сервiсом вiртуальних лабораторiй;

• компонент взаємодiї з iнформацiйним сервiсом GRIS для отримання iн-

формацiї про доступнi ресурси та стан запущених грiд-завдань;

• компонент взаємодiї з центральним каталогом файлiв LHC File Catalog

(LFC) для отримання перелiку доступних образiв вiртуальних машин;

• компонент взаємодiї з грiд-сховищами даних для отримання iнформацiї

про ПЗ в образах вiртуальних машин;

• компонент взаємодiї з сервером VOMS для взаємодiї з грiд-iнфраструк-

турою з коректними правами доступу вiдповiдних VO;

• компонент взаємодiї з грiд-iнтерфейсом обчислювальних кластера для

запуску вiртуальних машин та керування їх станом;
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• iнтерфейс для отримання повiдомлень про стан вiртуальних машин вiд

Rainbow.

Розроблений грiд-сервiс являє собою веб-сервiс REST API iнтерфейсом та

з асинхронною, не залежною один вiд одного обробкою запитiв. Для обмiну

повiдомленнями використовується протокол HTTP. Запит надсилається ме-

тодом POST з тiлом запиту у форматi XML. Вiдповiдь повертається, також,

у виглядi XML-документа.

Взаємодiя з елементами грiд-iнфраструктури вiдбувається з використан-

ням сервiсного сертифiкату. Це дозволяє знизити вимоги до програмних ком-

плексiв VO та надати доступ користувачам якi не мають власного цифрового

грiд-сертифiкату та не володiють навичками потрiбними для роботи з грiд.

Грiд-сервiс автоматизацiї виступатиме промiжним компонентом який викону-

ватиме всi завдання потрiбнi для запуску, вiдслiдковування стану вiртуальної

машини та взаємодiю з рiзними елементами грiд-iнфраструктур.

Зазначений спосiб функцiонування грiд-сервiсу автоматизацiї

запуску вiртуальних машин як грiд-завдань дозволяє забезпечити

спосiб iнтеграцiї до рiзних програмних комплексiв VO та не по-

требує реалiзацiї взаємодiї з елементами грiд-iнфраструктури у

таких програмних комплексах, що пiдвищує застосовнiсть тако-

го сервiсу.

4.2.1. Взаємодiя грiд-сервiсу автоматизацiї запуску вiртуальних

машин як грiд-завдань з грiд-iнфраструктурою. Одним з важливих

компонентiв грiд-сервiсу автоматизацiї запуску вiртуальних машин є мо-
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дуль взаємодiї з iнформацiйним сервiсомGrid Resource Information Service

(GRIS). За допомогою даного компоненту реалiзовано отримання iнформацiї

про вiльнi ресурси доступнi для запуску вiртуальних машин, запущенi грiд-

задачi з вiртуальними машинами, стан грiд-задач та елементи iнфраструк-

тури зберiгання даних. Iнформацiя про доступнi грiд-ресурси та запущенi

грiд-задачi використовуються для обслуговування iнформацiйних запитiв ти-

пу GetFreeResources у якому вказуються вiльнi та використанi ресурси.

Рис. 4.2. Взаємодiя грiд-сервiсу автоматизацiї з iнфраструктурою зберiгання
даних в грiд

Iнформацiя про запущенi грiд-задачi та їх стан використовується для опи-

тування статусу запитiв на запуск вiртуальних машин, обробки цих запи-

тiв та перезапуск вiртуальних машин у разi збою. Iнформацiя про елемен-
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ти зберiгання даних використовується для компоненту взаємодiї з iнфра-

структурою зберiгання даних, зокрема, для визначення доступних сховищ

даних. Iншим важливим елементом грiд-сервiсу є модуль взаємодiї з грiд-

iнфраструктурою зберiгання даних. В даному модулi реалiзована взаємодiя

з центральним файловим каталогом LFC та безпосередньо сховищами даних

по протоколу SRMv2 [116].

Взаємодiя з центральним каталогом даних LFC використовується для

отримання перелiку фалiв доступних для вiдповiдних VO, зокрема отриму-

ється перелiк файлiв з образами вiртуальних машин доступних у проектi.

Також LFC використовується для доступу до файлiв з описом параметрiв

образiв вiртуальних машин. У центральному каталозi файлiв мiститься пе-

релiк URL реплiк файлiв якi використовуються для завантаження зi схо-

вищ даних по протоколу SRMv2 [117]. Зi сховищ даних грiд-сервiсом за-

вантажуються файли опису образiв вiртуальних машин. Данi файли опису

образiв вiртуальних машин розташованi у вiдповiдному каталозi, наприклад,

lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/.cloud для кожного образу вiртуальних ма-

шин з розширенням description i мiстять наступну iнформацiю:
1 VM_ACCESS_METHOD=RDP
2 VM_ACCESS_USERNAME=user
3 VM_ACCESS_PASSWORD=dynamic
4 VM_OS="Microsoft Windows XP SP3"
5 VM_SOFTWARE="CardioPhone"

Iнформацiя з поля VM_SOFTWARE використовується у вiдповiдi на iнформа-

цiйний запит GetIMGList для вказання прикладного ПЗ яке наявне у вiдпо-

вiдному образi вiртуальної машини.



138

4.2.2. Управлiння запуском вiртуальних машини запущених

як грiд завдання. Виконання грiд-завдання схоже на запуск вiртуаль-

них машин. Пiсля отримання запиту на запуск вiртуальної машини вiд веб-

iнтерфейсу вiртуальних лабораторiй грiд-сервiс формує опис вiдповiдного

грiд-завдання та запускає його. Грiд завдання мiстить iнформацiю потрiбну

для програмного комплексу Rainbow:
1 &
2 (jobName="Medgrid Cloud/VM Rainbow-Dash 26660f2a6e7e444ba85044964e2c08fb")
3 (runTimeEnvironment="CLOUD/VM")
4 (executable="/bin/true")
5 (rsl_substitution=("CF_LOCATION" "lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/.cloud")
6 ("SYSTEM_IMAGE" "vm-medgrid-cp.img")
7 ("SYSTEM_IMAGE_DESCRIPTION" "vm-medgrid-cp.img.description")
8 )
9 (inputFiles=($(SYSTEM_IMAGE) $(CF_LOCATION)/$(SYSTEM_IMAGE) "cache=copy" )

10 ($(SYSTEM_IMAGE_DESCRIPTION) $(CF_LOCATION)/$(SYSTEM_IMAGE_DESCRIPTION) )
11 ("80_105_19900101_120000_2.scp" "lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardio-store/

demo-data/80_105_19900101_120000_2.scp")
12 ("80_105_19920323_120000.scp" "lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardio-store/

demo-data/80_105_19920323_120000.scp")
13 ("80_105_19920327_120000.scp" "lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardio-store/

demo-data/80_105_19920327_120000.scp")
14 ("80_105_19920619_120000.scp" "lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardio-store/

demo-data/80_105_19920619_120000.scp")
15 )
16 (wallTime="1440")
17 (memory="2048")
18 (count="1")
19 (countpernode="1")
20 (stdout="stdout.log")
21 (stderr="stderr.log")
22 (cache="yes")
23 (gmlog="debug")
24 (environment=("CLOUD_VM_SYSIMAGE" $(SYSTEM_IMAGE))
25 ("CLOUD_VM_DESCRIPTION" $(SYSTEM_IMAGE_DESCRIPTION))
26 ("CLOUD_DATA_METHOD" "ISO")
27 ("GH_CONNECT" "http://rds.immsp.kiev.ua/rainbow-dash/vm_push")
28 ("GH_JOBID" "26660f2a6e7e444ba85044964e2c08fb")
29 )

В файлi опису грiд-завдання мiститься iнформацiя отримана iз запиту на

запуск вiртуальної машини: назва образу, перелiк даних для обробки. Також

у фалi мiститься додаткова iнформацiя потрiбна для запуску:
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• час роботи вiртуальної машини;

• кiлькiсть необхiдної пам’ятi;

• кiлькiсть ядер центрального процесора;

• посилання на PUSH-iнтерфейс грiд-сервiсу для надсилання iнформацiї

про стан вiртуальної машини.

Пiсля формування файлу опису грiд-завдання грiд-сервiс автоматизацiї

запускає завдання на одному з обчислювальних кластерi, що пiдтримує ро-

боту програмного комплексу Rainbow та задовольняє вимогам грiд-завдання.

У разi збою запуску грiд-сервiс виконує додатково три спроби запустити вiр-

туальної машини пiсля чого завдання перейде в стан failed. Пiсля успiшного

запуску стан запиту переходить в submitted i обробляється обчислювальним

кластером. При отриманнi PUSH-повiдомлення вiд обчислювальних класте-

ра про те, що грiд-завдання обробляється i вiртуальна машина готується

до запуску. Пiсля успiшного запуску вiртуальної машини Rainbow надсилає

PUSH-повiдомлення про те, що вiртуальна машина запущена – стан running

i передає параметри пiдключення до запущеної вiртуальної машини.

Також у взаємодiї грiд-сервiсу та CE грiд реалiзованого зупинка вiрту-

альної машини та видалення вiдповiдного грiд-завдання. Пiсля отримання

такого запиту переходить у стан killing, зупиняється i видаляється з обчис-

лювальних кластера грiд-завдання з вiртуальною машиною i переходить в

стан killed.

4.2.3. Iнтеграцiї системи запуску вiртуальних машин з веб-

порталами вiртуальних лабораторiй. Для обмiну повiдомленнями грiд-
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сервiсу та веб-застосунками вiртуальних лабораторiй використовується про-

токол HTTP. Запит надсилається методом POST з тiлом запиту у форматi

XML. Вiдповiдь повертається, також, у виглядi XML-документа. Визначено

наступнi точки входу для взаємодiї з сервiсом:

• створення нових запитiв для запуску вiртуальних машин: new

• опитування стану запитiв вiртуальних машин: status

• запит доступних образiв та iнформацiї про вiльнi ресурси: info

• запит на зупинку вiртуальної машини та видалення грiд-задачi: kill

• отримання PUSH-повiдомлень про стан запущеної вiртуальної машини:

vmpush .

Кожному новому запитом присвоюється унiкальний iдентифiкатор. У по-

точнiй реалiзацiї це UUID, записаний в HEX-форматi без дефiсiв. При отри-

мання запиту вiд вiртуальної лабораторiї VO на використання вiртуальної

машини запущеної в грiд веб-сервер надсилає запит на створення вiртуаль-

ної машини з вказанням потрiбного ПЗ та файлiв для обробки на точку входу

/new. Запит має наступний вигляд XML-документа:
1 <query>
2 <request>
3 <type>VMSubmitToGrid</type>
4 <image>vm-medgrid-cp.img</image>
5 <inputfiles>
6 <fileslocation>lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardio-store/demo-data/</

fileslocation>
7 <filename>SC0394843.scp</filename>
8 ... <filename>SC0344843.scp</filename>
9 </inputfiles>

10 </request>
11 </query>
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Рис. 4.3. Взаємодiя грiд-сервiсу автоматизацiї з веб-застосунком вiртуальної
лабораторiї

В документi вказується тип запиту VMSubmitToGrid та описуються необ-

хiднi параметри:

• image – назва образу, обов’язковий параметр;

• inputfiles – блок для вхiдних файлiв;

• fileslocation – директорiя сховища lfc у якiй знаходяться вхiднi файли;

• filename – файли для використання у вiртуальнiй машинi.

В одному XML-документi може мiститися декiлька запитiв на запуск вiр-

туальної машини. У вiдповiдь на прийнятий запит грiд-сервiс вiдповiдає

XML-документ в якому мiститься UUID-iдентифiкатор запиту. Приклад вiд-

повiдi має вигляд XML-документа:
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <response>
3 <request id="3b7206b7c72f4feeba41ab2f7aaa7482">
4 </response>

Пiсля отримання iдентифiкатора запиту на запуск вiртуальної машини

веб-сервер може надiслати запит стану на точку входу /status . Запит стану

повинен мiстити iдентифiкатор запиту на запуск вiртуальної машини:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <query>
3 <request id="3b7206b7c72f4feeba41ab2f7aaa7482"/>
4 </query>

У вiдповiдь на запит стану вiртуальної машини грiд-сервiс автоматизацiї

вiдповiдає XML-документом який мiстить iнформацiю про вiртуальну маши-

ну, її стан та параметри вiддаленого пiдключення, наприклад, по протоколу

RDP.
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <response>
3 <request id="3b7206b7c72f4feeba41ab2f7aaa7482">
4 <type>VMSubmitToGrid</type>
5 <image>vm-medgrid-cp.img</image>
6 <inputfiles>
7 <fileslocation>lfc://lfc.grid.org.ua/grid/medgrid/kardio-store/demo-data/</

fileslocation>
8 <filename>SC0394843.scp</filename>
9 <filename>SC0344843.scp</filename>

10 </inputfiles>
11 <status>running</status>
12 <socket>194.44.249.12:30231</socket>
13 <login>user</login>
14 <password>password</password>
15 </request>
16 </response>

Можливi стани запиту якi мiстяться в полi <status>:

• new – запит прийнятий для обробки;

• submited – сформовано грiд-завдання i надiслано запит на запуск вiр-

туальної машини;
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• processing – йде пiдготовка до запуску вiртуальної машини на кластерi;

• running – вiртуальна машина запущена, доступнi параметри пiдключе-

ння по RDP;

• failed – збiй запуску вiртуальної машини;

• killing – запит на зупинку та видалення вiртуальної машини прийнятий

та обробляється;

• killed – запит на зупинку та видалення вiртуальної машини виконано.

Отриманi параметри пiдключення до вiртуальної машини надаються для

використання кiнцевому користувачу. Також реалiзований запит додаткової

iнформацiї про вiльнi ресурси та доступнi образи. Запит iнформацiї про вiльнi

ресурси має вигляд наступного XML-документу:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <query>
3 <request>
4 <type>GetFreeResources</type>
5 </request>
6 </query>

У вiдповiдь грiд-сервiс надсилає XML-документ в якому мiститься загаль-

на iнформацiя про кiлькiсть ресурсiв для запуску вiртуальної машини, кiль-

кiсть запущених вiртуальної машини та кiлькiсть доступних ресурсiв для

запуску нових вiртуальної машини:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <response>
3 </request>
4 <request id="3b7206b7c72f4feeba41ab2f7aaa7482">
5 <type>GetFreeResources</type>
6 <total>4</total>
7 <used>1</used>
8 <free>3</free>
9 </request>

10 </response>
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Для отримання iнформацiї про доступнi образи вiртуальних машин з пев-

ним прикладним ПЗ, наприклад, для обробки медичних дослiджень
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <query>
3 <request>
4 <type>GetIMGList</type>
5 </request>
6 </query>

У вiдповiдь грiд-сервiс надсилає XML-документ у якому мiститься перелiк

доступних образiв та опис прикладного ПЗ у вiдповiдних образах:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <response>
3 <request id="3b7206b7c72f4feeba41ab2f7aaa7482">
4 <type>GetIMGList</type>
5 <image>
6 <name>vm-medgrid-cp.img</name>
7 <comment>"CardioPhone"</comment>
8 </image>
9 <image>

10 <name>vm-medgrid-dikom.img</name>
11 <comment>"DICOM Viewer"</comment>
12 </image>
13 </request>
14 </response>

Кожен образ описується в окремому блоцi image з використанням насту-

пних полiв:

• name – поле у якому мiститься назва образу вiртуальної машини, дану

назву потрiбно використати у запитi на запуск ВМ

• comment – поле у якому мiститься iнформацiя про прикладне ПЗ у

образi.

Розроблений грiд-сервiс автоматизацiї запуску вiртуальних

машин як грiд-завдань дозволяє виконувати взаємодiю з веб-

iнтерфейсами вiртуальних органiзацiй, iнформацiйними сервi-

сами, централiзованими каталогами даними, iнфраструктурою



145

зберiгання даних в грiд, сервiсом засвiдчення участю у VO, за-

пускати вiртуальнi машини на CE та взаємодiяти програмним

комплексом Rainbow для отримання iнформацiї про стан вiрту-

альної машини.

4.3. Моделювання грiд-сервiсу автоматизацiї запуску

вiртуальних машин в грiд засобами транзицiйних

систем та мереж Петрi

Одна з вимог до засобу формування iзольованого, керованого, незалежно-

го вiд робочого вузла обчислювального кластера грiд-iнфраструктури сере-

довища виконання прикладного ПЗ це вiдсутнiсть впливу на функцiонування

всiх компонент грiд. Для перевiрки вiдсутностi впливу запропонованими рi-

шеннями на програмну конфiгурацiю обчислювальних елементiв та процесу

запуск грiд-завдань виконаємо математичне моделювання процесу запуску

вiртуальної машини як грiд-завдання сервiсом автоматизацiї засобами Мереж

Петрi та транзицiйних систем у типовiй конфiгурацiї грiд-iнфраструктури до

складу якої входять три обчислювальних елементи, центральнi грiд-сервiси,

iнфраструктура зберiгання даних у грiд та грiд-сервiс автоматизацiї запуску

вiртуальних машин як грiд-завдань [9, 16,118].

4.3.1. Проєктування грiд iнфраструктури як середовища авто-

матизованого запуску вiртуальної машини. Запуск вiртуальної маши-

ни грiд-сервiсом автоматизацiї з використанням програмного комплексу Rai-
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nbow [12] аналогiчний процедурi, яку користувач виконує при запуску типо-

вого грiд-завдання в обчислювальному грiд. Однак є ряд вiдмiнностей якi

полягають у тому, що адмiнiстратор сервiсу, а не користувач надсилає за-

пит до центру сертифiкацiї нацiонального грiд для реєстрацiї в iнфраструк-

турi, отримує цифровий сертифiкат для вузла на якому буде розгорнуто сер-

вiс, реєструє цей сертифiкат у VO, пiсля чого сам сервiс готує i запускає

грiд-завдання, що запускає вiртуальну машину. Пiдготовка завдання вклю-

чає створення файлу опису грiд-завдання з параметрами для вiртуальної ма-

шини, пiдготовки даних завдання та образу вiртуальної машини та створення

проксi-сертифiката з атрибутами VO. Данi та образи вiртуальних машин мо-

жуть бути розмiщенi на локальному для грiд-сервiсу автоматизацiї сховищi

або на грiд-сховищах. Пiсля виконання цих дiй завдання надсилається на

запуск до грiд та в залежностi вiд навантаження ресурсiв та наявностi пiд-

тримки програмного комплексу Rainbow, воно виконується або розмiщується

в чергу обчислювального кластера [16].

Робота грiд сервiсу в грiд-iнфраструктурi починається з виконання двох

протоколiв: реєстрацiї сервiсу автоматизацiї в грiд та пiдготовки грiд-завдання

з вiртуальною машиною. Дiї за цими протоколами виконуються одноразово.

Це означає, що якщо протоколи реєстрацiї та пiдготовка грiд-завдання є

успiшними, то бiльше не потрiбно їх повторювати. Пiдготовка грiд-завдання

виконується грiд-сервiсом одноразово для одного запиту. Проксi-сертифiкат

генерується при запитi вiд вiртуальних лабораторiй та поновлюється коли

закiнчується термiн застосовностi дiючого. Якщо реєстрацiя через будь-яку

причину не вдалася, адмiнiстратор такого сервiсу повинен бути поiнфор-
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мований, i вiн повинен повторити спробу реєстрацiї. Представимо дiї обох

протоколiв у виглядi транзицiйних систем.

4.3.2. Протокол реєстрацiї грiд-сервiсу. Перш нiж грiд-сервiс мати-

ме доступ до обчислювальних ресурсiв, необхiдно зареєструвати його в си-

стемi шляхом отримання сертифiкату вузла. Для цього адмiнiстратор грiд-

сервiсу має надiслати запит, пiдписаний його користувацьким сертифiкатом

та надсилається на реєстрацiю в регiональний центр сертифiкацiї. У випад-

ку успiшної реєстрацiї на сертифiкат сервiсу накладається цифровий пiдпис,

вiн публiкується нацiональним сертифiкацiйним центром i вважається заре-

єстрованим у грiд.

Цi дiї моделюються транзицiйною системою (ТС)

A1 = ({a0, a1, a2, a3}, {t1, t2, t3, t4}, α1, β1, a0):

Рис. 4.4. ТС реєстрацiї сертифiкату грiд-сервiсу в грiд [16]

Тлумачення мiсць i переходiв в цiй ТС:

• a0 – формування запиту (генерацiя сертифiкату адмiнiстратором сервi-

су),

• t1 – запит на реєстрацiю (надсилання сертифiкату в центр сертифiкацiї),

де α1(t1) = a0, β1(t1) = a1,

• a1 – обробка запиту (перевiрка поданого сертифiкату),
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• t2 – процес реєстрацiї (пiдпис сертифiкату), де α1(t2) = a1, β1(t2) = a2,

• a2 – аналiз процесу реєстрацiї,

• t3 – реєстрацiя виконана, де α1(t3) = a3, β1(t3) = a4,

• a3 – реєстрацiя сертифiкату сервiсу (отримання адмiнiстратором сервiсу

пiдписаного сертифiката)

• t4 – реєстрацiя не виконана (вiдмова в пiдписi) α1(t4) = a2, β1(t4) = a0.

Якщо реєстрацiя успiшна (a3 в ТС), то у системi реєстрацiї a3 iнформує

адмiнiстратора грiд-сервiсу та iнформацiйнi сервiси промiжного ПЗ про но-

вий легiтимний грiд-сервiс автоматизацiї який може використовувати ресур-

си грiд. Якщо реєстрацiя з якоїсь причини не була виконана, то в системi

реєстрацiї a2 виконується дiя t4, яка iнформує адмiнiстратора сервiсу, що по-

даний запит не пройшов перевiрку у нацiональному центрi сертифiкацiї [16].

Другий етап роботи в грiд - стати учасником однiєї чи декiлькох доступних

VO. Дана модель передбачається участь за замовчуванням в однiй з VO.

4.3.3. Протокол пiдготовки завдання грiд з вiртуальною маши-

ною. Пiсля успiшно зареєстрованого та отримання цифрового сертифiка-

ту для доступу до грiд, сервiс переходить до протоколу пiдготовки грiд-

завдання. Цей протокол забезпечує послiдовнiсть дiй, що виконуватиметься

грiд-сервiсом автоматизацiї: а) створення файлу опису грiд-завдання з па-

раметрами вiртуальної машини; б) пiдготовка образу образу вiртуальної та

вхiдних даних; в) визначення мiсця розташування даних та образу вiрту-

альної машини (розмiщення на локальних сховищах грiд-сервiсу або на грiд-
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сховищах); г) генерування проксi-сертифiкату з вiдповiдними атрибутами до-

ступу VO.

Цей протокол моделюється ТС

2 = ({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, {r1, r2, r3, r4, r5}, α2, β2, 1):

Рис. 4.5. ТС пiдготовки грiд-завдання яку виконує сервiс автоматизацiї [16]

Тлумачення мiсць i переходiв в ТС:

• 1 – початок формування грiд-завдання,

• r1 – створення файлу-опису грiд-завдання

• 2 – початок пiдготовки даних, файл-опису створено,

• r2 – пiдготовка даних,

• 3 – аналiз розташування даних,

• r3 – пiдготовка даних на локальному сховищi,

• 4 – данi з локального сховища готовi,

• r4 – пiдготовка даних с грiд-сховищ,

• 5 – данi з грiд-сховищ готовi,
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• r5 – створення проксi-сертифiкату з потрiбними атрибутами доступу,

• 6 – стан готовностi даних з грiд-сховищ.

• 7 – стан готовностi даних з локального сховища.

При переходi до стану 6 ТС необхiдно iнформувати грiд-сервiс автома-

тизацiї та промiжне ПЗ грiд про готовнiсть грiд-завдання до запуску. Для

цього в модель, яка є синхронним добутком ТС, у виглядi мереж Петрi (МП)

вводяться додатковi стани.

4.3.4. Мережева модель протоколу реєстрацiї та пiдготовки зав-

дань . Тепер будуємо модель реєстрацiї та пiдготовки у виглядi синхронного

добутку двох ТСA1∗A2 з глобальними переходами: T = {(t1, ε), (t2, ε), (t3, r1),

(t4, ε), (ε, r2), (ε, r3), (ε, r4), (ε, r5), (ε, r6)} По цiй ТС будуємо МП, яка iмiтує

роботу двох транзицiйних систем:

Рис. 4.6. МП яка моделює синхронний добуток двох ТС [16]

У цiй МП крiм мiсць синхронного добутку зазначених ТС доданi мiсця,

якi отриманi шляхом синхронного добутку даних в ТС i ТС яка iмiтує обчис-
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лювальне середовище грiд (по мiсцях 10, 11,12, i 14 - об’єднуються обидвi

мережi ). Остаточний результат добутку у виглядi мережi Петрi, опис мiсць

i переходiв:

• Мiсце 3 вiдповiдає грiд-сервiсу автоматизацiї , який iнiцiалiзує (розмi-

щення фiшки в цьому мiсцi), щоб розпочати роботу з грiд.

• Мiсце 4 iнформує адмiнiстратора грiд-сервiсу автоматизацiї про отрима-

ння сертифiката та готовнiсть завдання до виконання в грiд.

• Мiсця 2 i 10 iнформують адмiнiстратора грiд-сервiсу автоматизацiї та

промiжного ПЗ грiд про успiшне завершення процесу реєстрацiї та отри-

мання сертифiкату для використання в грiд.

• Мiсце 11 (Ploc) означає використання даних i образу вiртуальної маши-

ни з локального сховища грiд-сервiсу автоматизацiї, а мiсце 12 (Pstor) -

використання даних та образу вiртуальної машини з грiд-сховищ.

• Мiсце 14 вказує на проксi-сертифiкат з параметром k.

4.3.5. Мережева модель CE, на яких виконується запуск вiр-

туальних машин як грiд-завдань. При побудовi моделi CE грiд-iнфра-

структури будемо вважати, що CE класифiкуються числами k1, k2, . . .km, де

m - кiлькiсть CE, ki - параметри i-го CE.

• Мiсця 15, 16, (. . . ) - сховища даних.

• Мiсце 17 - знайдений CE з необхiдними параметрами та пiдтримкою Rai-

nbow (мiсця 22, 23) CE з параметрами ki, мiсце 24 не має необхiдних

параметрiв (k1 < k).
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• Мiсця 20, 21, 22, 23 i 24, 25 вiдносяться до CE та їх завантаженiсть.

• Мiсце 18 - завантажено данi та образ диску вiртуальної машини, мiсце

19 - запущено вiртуальну машину як грiд-завдання.

• Мiсце 27 - стан збою, а мiсце 26 - стан вiдновлення працездатностi обчис-

лювального кластеру як CE в грiд.

Переходи:

• t10 - iнiцiалiзацiя необхiдних даних та образу вiртуальної машини на

сховищах,

• t11 - пошук CE з вiдповiдними параметрами та пiдтримкою Rainbow,

• t12 - iнiцiалiзацiя та завантаження даних та образу вiртуальної машини,

з локального сховища грiд-сервiсу автоматизацiї,

• t13 - iнiцiалiзацiя та завантаження даних та образу вiртуальної машини,

з грiд-сховищ,

• t14 - запуск вiртуальної машини,

• t15 - завершення роботи вiртуальної машини,

• t16 - iнiцiалiзацiя аварiйного стану i вiдновлення параметрiв завдання,

даних та образу вiртуальної машини за допомогою пошуку iншого CE з

необхiдними параметрами, пiдтримкою Rainbow i перезапуск вiртуальної

машини на ньому.
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• t17 - iнiцiалiзацiя вiдновлення працездатностi обчислювальних кластера

як CE грiд.

• t18 - вiдновлення працездатностi CE.

Рис. 4.7. Мережева модель грiд системи з трьох обчислювальних кластерiв з
CE, якi пiдтримують Rainbow [16]

У наведенiй МП подiбний перехiд до переходу t12, який спрацьовує за

умови працездатностi CE (фiшка на мiсцi 27), його незайнятiсть (наявнiсть

фiшки в мiсцi 22) i, що вiн вiдповiдає необхiдним параметрам вiртуальної

машини та пiдтримує Rainbow (у мiсцi 23 знаходиться k < k2 фiшок). CE
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вибирається вiдповiдно до цих вимог. У випадку високого навантаження або

несправностi CE грiд-сервiс автоматизацiї буде шукати ще один доступний

i працездатний CE з необхiдними параметрами та пiдтримкою Rainbow, на

якiй грiд-сервiс автоматизацiї може запускати вiртуальнi машини як грiд-

завдання (у цьому прикладi МП переходу t′11 не працює, тому що k1 < k).

Якщо CE з необхiдними параметрами та пiдтримкою Rainbow не доступний

на даний момент, грiд-сервiс чекає на запуск ВМ у грiд. Тодi мережева мо-

дель CE, що запускає вiртуальну машину як грiд-завдання, стає такою, як

на малюнку 4.7.

4.3.6. Обґрунтування мережевої моделi CE iз запущеною вiрту-

альною машиною як грiд-завдання. Побудувавши МП, яка моделює ро-

боту грiд-сервiсу автоматизацiї запуску вiртуальних машин як грiд-завдань,

отримуємо виконувану специфiкацiю проекту такої системи, яка в той же

час є i математичною моделлю проектованої грiд-структури. Тепер завдан-

ня полягає в тому, щоб перевiрити коректнiсть побудованої моделi. Завдання

зводиться до того, щоб переконатися в живучостi такої системи. Живучiсть

системи означає, що в побудованiй моделi все переходи будуть брати участь

в процесi її функцiонування (всi переходи живi). Якщо деякi переходи в МП

не спрацьовують, то їх наявнiсть свiдчить про те, що щось в проектi системи

виконано неправильно або данi переходи надлишковi. Те ж саме вiдноситься i

до мiсць в МП. Якщо деякi мiсця, зважаючи на наявнiсть мертвих переходiв,

недосяжнi в процесi функцiонування МП, то це теж свiдчить про дефекти

проекту.

Перевiрка живучостi МП виконується двома способами: шляхом побудови
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графа досяжних розмiток МП i за допомогою аналiзу iнварiантiв переходiв.

Побудова набору iнварiантiв переходiв зводиться до вирiшення рiвняння ста-

ну в множинi натуральних чисел виду Ax = 0, де A - матриця iнцидентностi

МП, а x - вектор, значення координат якого дорiвнює кiлькостi спрацювань

вiдповiдних переходiв. Якщо деяка координата у всiх векторах рiшення дорiв-

нює 0, то це означає, що даний перехiд жодного разу не спрацьовує в процесi

функцiонування МП(перехiд мертвий) незалежно вiд початкової розмiтки си-

стеми.

Для МП, де передбачається наявнiсть трьох CE (n = 3), рiвняння стану

має матрицю розмiрностi 19 на 27, оскiльки в МП є 19 переходiв i 27 мiсць:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 −1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 −1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1
7 0 0 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 1 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 −3 0 0 0 0 3 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 −1 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 −1 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 1 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −3 0 0 0 3 0 0 3 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 0

Застосовуючи ТСS-алгоритм [119] для рiшення рiвняння стану з вищезга-

даною матрицею, знаходимо такi рiшення, якi є iнварiантами переходiв:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
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Як видно з наведених вище рiшень, переходи 16,17,18 мертвi, оскiльки нi-

коли не беруть участi в роботi МП. Цi переходи пов’язанi з аварiйним станом

взаємодiї грiд-сервiсу та CE, а це означає, що у випадку виходу з ладу CE

вiртуальна машина не буде працювати. Аналiз причин, за якими цi переходи

не працюють, показує, що грiд сервiс повинен перезапустити грiд-завдання,

завантажувати знову данi та образ вiртуальної машини з вiдновленням CE,

щоб перезапустити на ньому вiртуальну машину. Iншими словами, в проектi

взаємодiї грiд-сервiсу та CE, описаного цiєю математичною моделлю, потрiбнi

дiї для вiдновлення гiрд-завдання i його даних.

Корекцiя МП пов’язана з передачею iнформацiї про вiдновлення зчиту-

вання даних завдання та образу вiртуальних машин (означає надсилання на

мiсце 12 або 11 фiшки залежно вiд мiсця розташування даних та образу вiр-

туальної машини). Ця корекцiя призводить до рiвняння стану з матрицею

A:

A :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 −1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 −1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1
7 0 0 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 1 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 −1 0 0 0 1 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 −3 0 0 0 0 3 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 −1 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 −1 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 1 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −3 0 0 0 3 0 0 3 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 0

У цьому випадку ця матриця вiдповiдає вiдновленню даних та образу вiр-
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туальної машини з локального сховища грiд-сервiсу автоматизацiї, про що

свiдчить рiшення рiвняння стану з приведеною матрицею:
x1= (0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1),
x2= (1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0),
x3= (1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0),
x4= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0).

Як видно з цiєї множини iнварiантiв, всi переходи в мережi живi, що вка-

зують на живучостi всiєї МП в цiлому. Перший iнварiант описує ситуацiю,

коли реєстрацiя грiд-сервiсу автоматизацiї в грiд-iнфраструктурi не викону-

ється (спрацьовують переходи 2, 3 i 19). Другий iнварiант описує успiшну

реєстрацiю грiд-сервiсу, зокрема, ситуацiя отримання сертифiката, викори-

стання даних i образу вiртуальної машини з локального сховища та успiшно-

го запуску вiртуальної машини (спрацьовують переходи 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,

12, 14, 15 i 1). Третiй iнварiант описує таку ж ситуацiю, але з даними та

образом вiртуальної машини з грiд-сховища (спрацьовують переходи 2, 3, 4,

5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 1). Четвертий iнварiант описує ситуацiю та вказує

на те, що повторна реєстрацiя грiд-сервiсу та отримання сертифiката не по-

трiбно, а потрiбно повторно завантажити данi та образ вiртуальної машини

з локального сховища грiд-сервiсу, вiдновити грiд-завдання за параметрами

вiртуальної машини та запустити його ще раз (спрацьовують переходи 11, 12,

14, 16, 17, 18). Якщо данi та образ вiртуальної машини повторно завантажу-

ються з грiд-сховища, то iнварiанти мають форму:
y1= (0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1),
y2= (1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0),
y3= (1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0),
y4= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0).

Вiдновленню пiдлягають параметри CE i повторне завантаження даних та

образу вiртуальної машини з носiїв. Таким чином, перша властивiсть - вла-



158

стивiсть живучостi – в данiй моделi виконується. З цiєї властивостi випливає,

що в данiй моделi виконується властивiсть справедливостi, яке полягає в то-

му, що якщо грiд-завдання запуску вiртуальної машини знаходиться в грiд,

то воно рано чи пiзно буде запущено. Це слiдує очевидним чином з того, що

вiдповiднi переходи (переходи, що ведуть до вiльних CE, будуть виконуватися

точно таким же чином, що i в наведеному прикладi).

Отриманi рiшення рiвняння стану дозволяють сформулювати таке твер-

дження: Мережа Петрi моделювання взаємодiї грiд-сервiсу авто-

матизацiї запуску вiртуальної машини як грiд-завдання та CE є

живою, що задовольняє властивостi справедливостi.

4.3.7. Властивостi обмеженостi i справедливостi мережевої мо-

делi CE грiд-iнфраструктури. Розглянемо виконуванiсть властивостей

обмеженостi МП, яке в разi його виконуваностi пiдтверджує виконуванiсть

властивостi справедливостi. Властивiсть обмеженостi означає, що в МП не

iснує мiсць, в яких фiшки можуть накопичуватися в необмеженiй кiлькостi.

Така ситуацiя вiдповiдає випадку: коли елементи грiд працюють, але при

цьому не виконуються грiд-завдання.

Для вивчення властивостей цiєї МП необхiдно розв’язувати систему лiнiй-

них однорiдних дiофантових рiвнянь у множинi натуральних чисел форми

AT
y = 0, де AT – матриця транспонує матрицю A. Рiшення такої системи на-

зиваються iнварiантами мiсць, i якщо всi мiсця в МП покритi позитивними

значеннями, П. обмежений. У нашому прикладi матриця передачi має форму

Для дослiдження цiєї властивостi МП необхiдно вирiшити систему лiнiй-

них однорiдних дiофантових рiвнянь в множинi натуральних чисел виду
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AT
y = 0, де AT – матриця, транспонована до матрицi iнцидентностi A. Рi-

шення такої системи називаються iнварiантами мiсць i якщо всi мiсця в МП

покриваються позитивними значеннями, то МП обмежена. Транспонована

матриця має вигляд
−1 −1 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 −1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 −3 0 0 1 0 0 0 0 0 −3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 −1 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 −1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 1 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 −1 0
0 0 1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рiшення системи AT
y = 0 мають вигляд:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
p1= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0),
p2= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0),
p3= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0),
p4= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0),
p5= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1),
p6= (0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0),
p7= (1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0),
p8= (1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0),
p9= (1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0),
p10= (3 0 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0),
p11= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1),
p12= (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 0 3 3),

З цих рiшень, очевидним чином отримуємо обмеженiсть мережi Петрi,

оскiльки всi його мiсця покритi позитивними значеннями. Отже, iснує Мере-

жа Петрi моделювання взаємодiї грiд-сервiсу автоматизацiї за-

пуску вiртуальної машини як грiд завдання та CE грiд обмежена,

i вона задовольняє властивостi справедливостi.

Наявнi мертвi переходи свiдчать про те, що данi завдання та

образ вiртуальної машини будуть повторно завантажуватись
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при перезапуску грiд-завдання, що є особливiстю конфiгурування

CE. Це може бути усунуто якщо в конфiгурацiї CE буде нала-

штовано кешування вхiдних даних грiд-завдань.

Порiвняння результатiв моделювання грiд-сервiсу автомати-

зацiї з результатами моделювання запуску типового грiд-завдання

дозволяє пiдтвердити вiдсутнiсть впливу запропонованими рiше-

ннями на функцiонування грiд та виконання грiд-завдань.

4.4. Впровадження грiд-сервiсу автоматизацiї запуску

вiртуальних машин як грiд-завдань

Грiд-сервiс автоматизацiї запуску вiртуальних машин як грiд-завдань було

iнтегровано до сервiсу надання вiддалених телемедичних консультацiй який

входить до програмного комплексу VO MedGrid для проведення наукових

дослiджень. Це дозволило запускати на обчислювальному кластерi Iнституту

проблем математичних машин i систем НАН України та на iнших кластерах

УНГ спецiалiзоване пропрiєтарне прикладне ПЗ для вiзуалiзацiї та аналiзу

файлiв медичних дослiджень та надавати вiддалений доступ лiкарям дiагно-

стам.

Через веб-iнтерфейс сервiсу надання вiддалених телемедичних консульта-

цiй пацiєнт iнiцiює запит на отримання вiддаленої медичної консультацiї. Сер-

вiс телемедичних консультацiй надсилає запит на запуск вiртуальної машини

як грiд-завдання. Вхiднi даннi для такого завдання це результати медичних
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дослiджень пацiєнта якi розмiщенi на ресурсах грiд сховищ та образ вiрту-

альної машини з потрiбним спецiалiзованим прикладним ПЗ для вiдповiдних

файлiв пацiєнта. Пiсля запуску вiртуальної машини як грiд-завдання грiд-

сервiс автоматизацiї надсилає сервiсу телемедичних консультацiй iнформа-

цiю для вiддаленого пiдключення. Вони передаються лiкарю дiагносту який

пiдключається до вiртуальної машини та отримує доступ до даних пацiєнта.

Пiсля вивчення файлiв пацiєнта лiкар надає своє заключення пацiєнту [18].

Впровадженнi грiд-сервiсу пiдтверджується вiдповiдним актом вiд 17 вере-

сня 2020 року наведеним в додатку А. Впровадження та застосування

для науково-дослiдного проекту грiд-сервiсу дозволяє пiдтвердити

його застосовнiсть для автоматизацiї запуску вiртуальних ма-

шин як грiд-завдань.

4.5. Висновки до четвертого роздiлу

Iнтеграцiї методiв запуску вiртуальних машин як грiд-завдань та iнтер-

активної взаємодiї з прикладним ПЗ до програмних комплексiв VO для про-

ведення наукових дослiджень потребують розробки засобiв якi будуть ви-

конувати автоматизацiю типових технiчних дiй необхiдних для запуску вiр-

туальних машин як грiд-завдання та налаштування вiддаленого доступу до

них. Засоби автоматизацiї мають бути архiтектурно сумiсними з iснуючими

програмними комплексами VO.

Використання у грiд-сервiсi автоматизацiї запуску вiртуальних машин як
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грiд завдань REST API iнтерфейсу та реалiзацiя у ньому взаємодiї з елемен-

тами грiд-iнфраструктури необхiдних для його функцiонування дозволить

зменшити вимоги до програмних комплексiв VO проведення наукових дослi-

джень та затрати необхiднi для iнтеграцiї.

Запропонований спосiб функцiонування грiд-сервiсу автоматизацiї запуску

вiртуальних машин як грiд-завдань дозволяє забезпечити спосiб iнтеграцiї до

рiзних програмних комплексiв VO та не потребує реалiзацiї взаємодiї з еле-

ментами грiд-iнфраструктури у таких програмних комплексах, що пiдвищує

застосовнiсть такого сервiсу.

Розроблений грiд-сервiс автоматизацiї запуску вiртуальних машин як грiд-

завдань дозволяє виконувати взаємодiю з веб-iнтерфейсами вiртуальних ор-

ганiзацiй, iнформацiйними сервiсами, централiзованими каталогами даними,

iнфраструктурою зберiгання даних в грiд, сервiсом засвiдчення участю у VO,

запускати вiртуальнi машини на CE та взаємодiяти програмним комплексом

Rainbow для отримання iнформацiї про стан вiртуальної машини.

Мережа Петрi моделювання взаємодiї грiд-сервiсу автоматизацiї запуску

вiртуальної машини як грiд-завдання та CE є живою, що задовольняє вла-

стивостi справедливостi.

Мережа Петрi моделювання взаємодiї грiд-сервiсу автоматизацiї запуску

вiртуальної машини як грiд завдання та CE грiд обмежена, i вона задовольняє

властивостi справедливостi.

Порiвняння результатiв моделювання грiд-сервiсу автоматизацiї з резуль-

татами моделювання запуску типового грiд-завдання дозволяє пiдтвердити

вiдсутнiсть впливу запропонованими рiшеннями на функцiонування грiд та
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виконання грiд-завдань.

Впровадження та застосування для науково-дослiдного проекту грiд-

сервiсу дозволяє пiдтвердити його застосовнiсть для автоматизацiї запуску

вiртуальних машин як грiд-завдань.
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ВИСНОВКИ

У дисертацiйному дослiдженнi вирiшено науково-практичну задачу роз-

робки методiв iнтеграцiї технологiй вiртуалiзацiї для формування середови-

ща виконання прикладного програмного забезпечення у грiд-завданнi.

Розробленi методи мають суттєве значення при використаннi у грiд-

iнфраструктурах рiзноманiтного прикладного програмного забезпечення. Це

має високу науково-практичну цiннiсть для гетерогенних паралельних та

розподiлених обчислювальних систем.

Це включає в себе науково-практичнi результати дисертацiйного дослiдже-

ння:

Вперше

1. Розроблено новий метод запуску вiртуальних машин як грiд завдань,

який дозволяє використати технологiї контейнерної вiртуалiзацiї та те-

хнологiї з апаратною пiдтримкою вiртуалiзацiї.

2. Розроблено новий метод взаємодiї з прикладним прикладного програм-

ного забезпечення виконуваним у грiд, що дозволяє використовувати iн-

терактивний режим роботи за рахунок графiчного та iнтерфейсу коман-

дного рядку для рiзних операцiйних систем.

3. Розроблено новий метод виконання у вiртуальних машинах запущених

як грiд прикладного програмного забезпечення. Метод дозволяє сконфi-

гурувати середовище роботи прикладного програмного забезпечення у
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пакетному та iнтерактивному режимi взаємодiї для рiзних операцiйних

систем.

4. Розроблено програмний комплекс для реалiзацiї методiв запуску вiрту-

альних машин як грiд-завдань. Це дозволяє забезпечити iнтерактивну

взаємодiю з прикладним програмним забезпеченням i використати рiзнi

технологiї вiртуалiзацiї, зокрема з апаратною пiдтримкою та контейнер-

ну.

5. Розроблено архiтектуру грiд-сервiсу, яка дозволяє автоматизувати за-

пуск та управлiння вiртуальними машинами запущеними як грiд-завдання

i взаємодiяти з грiд-сервiсами кооперацiї. Розроблений грiд-сервiс мi-

стить програмнi засоби iнтеграцiї до програмних комплексiв вiртуальних

органiзацiй.

Удосконалено

1. Розробленi методики та архiтектурнi принципи формування середовища

виконання iзольованого, незалежного вiд робочого вузла обчислюваль-

ного кластера грiд-iнфраструктури. Це дозволяє керувати середовищем

виконання прикладного програмного забезпечення у грiд-завданнi.

Набуло подальшого розвитку

1. Проведено математичне моделювання засобами транизицiйних систем

та Мереж Петрi грiд-сервiсу автоматизацiї запуску вiртуальних машин.

Пiдтверджено, що така мережа є живою у нiй виконується властивiсть
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справедливостi, а такий математичний апарат може бути застосовано

для моделювання грiд-сервiсiв.
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