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Περίληψη 
 

Αντικείµενο αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη και η εφαρµογή 

των τεχνολογιών Grid, τεχνολογιών δηλαδή, που επιτρέπουν τον ελεγχόµενο 

διαµοιρασµό πόρων, σε αποµακρυσµένα υπολογιστικά συστήµατα µε σκοπό τη 

δηµιουργία ενός εικονικού, πολύ ισχυρού υπολογιστή. 

 Αρχικά γίνεται µια εισαγωγή στο Υπολογιστικό Πλέγµα (Grid Computing) όπου 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του, οι δυνατότητές του, οι τύποι των 

µέχρι σήµερα διαµοιραζόµενων πόρων του, καθώς επίσης και το είδος των χρηστών  

του. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η γενικευµένη αρχιτεκτονική των Grid. Μπορεί να 

υπάρχουν πολλά είδη Grid αλλά όλα έχουν κάποια κοινά θεµελιώδη δοµικά συστατικά  

και υπηρεσίες όπως η ασφάλεια, ο χρονοπρογραµµατισµός, η διαχείριση πόρων και η 

δικτυακή επικοινωνία. Το Globus Toolkit που εξετάζεται ακολούθως, είναι ένα πακέτο 

ενδιάµεσου λογισµικού (Middleware), ελεύθερου κώδικα (open source), που αποτελεί 

µέρος πολλών Grid συστηµάτων διότι στις υπηρεσίες και στις βιβλιοθήκες του,  

βασίζονται τα υπόλοιπα πακέτα λογισµικού.  

 Ένα σηµαντικό µέρος του εγγράφου αυτού αναφέρεται στο ερευνητικό 

πρόγραµµα GridLab Project, στα πλαίσια άλλωστε του οποίου εκπονήθηκε η παρούσα 

διπλωµατική εργασία. Συγκεκριµένα έγινε µια πρακτική εφαρµογή των τεχνολογιών 

Grid στο εργαστήριο τηλεπικοινωνιών του ΕΜΠ. Εδώ κάνουµε µια συνοπτική 

περιγραφή του λογισµικού (ελεύθερου κώδικα πάντα) που χρησιµοποιήθηκε καθώς 

επίσης και του τρόπου εγκατάστασης και παραµετροποίησής του.  

 Τέλος γίνεται µια µικρή αναφορά σε άλλα Grid Projects της Ευρώπης. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά 
 

Πολύπλεγµα, Grid, Globus, GridLab, Testbed, εργασία, πόροι, 

χρονοπρογραµµατισµός, job scheduler, παράλληλη επεξεργασία, ασφάλεια.   

 

 

  



  

 

  



  

 

Abstract 
 

The scope of this diploma thesis is a research on Grid Technologies and how 

they can be applied today. These technologies enable communities to share 

geographically distributed resources in a dynamic and coordinated way, so as to 

create a virtual, very powerful computing system.  

In the beginning, there is an introduction to Grid Computing where we 

discuss its features, capabilities, shared resource types (till today), and the user 

types who handle it. Moreover, we develop a generalized Grid architecture. Although 

there are many kinds of computing grids, they all have some fundamental 

components and services in common such as security, time-scheduling, resource 

management and communications. Next we refer to the Globus Toolkit software 

set, which is an open source middleware, and is part of many grid systems because 

several of their software packages depend on its services and libraries.  

 Furthermore, we focus on the GridLab Project, a European project in the 

context of which, this thesis was elaborated. Specifically, we applied these grid 

technologies in the Telecommunication Laboratory of NTUA. We make here a short 

description of the (open source always) software that was used as well as the steps 

of the installation and configuration. 

 Finally, we refer briefly to the other European Grid Projects. 
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Κεφάλαιο 1 – Γενικά για τις τεχνολογίες 
Grid 
 

1.1 - Γενικά για το Grid Computing 

 

Ένα από τα µεγαλύτερα και πιο επαναστατικά βήµατα της εποχής µας στην 

πληροφορική ήταν η δηµιουργία του Ίντερνετ, η οποία προήλθε από την 

προτυποποίηση στον τοµέα των επικοινωνιών για την διασύνδεση ετερογενών 

συστηµάτων. Η επιτυχία αυτής της τεχνολογίας µας οδηγεί τώρα να κάνουµε  ένα 

άλλο εξίσου σηµαντικό βήµα στην πληροφορική, το Grid Computing (υπολογιστικό 

πλέγµα), που αποτελεί την εξέλιξη των κατανεµηµένων υπολογιστικών συστηµάτων 

(distributed computing). Εκµεταλλευόµενοι της εµπειρίας από την ανάπτυξη του 

Ίντερνετ, της αξίας της προτυποποίησης, της «από άκρο σε άκρο» (peer to peer) 

επικοινωνίας, αλλά και της διαθεσιµότητας υψηλού εύρους ζώνης (bandwidth) 

είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε στις νέες αυτές τεχνολογίες Grid. Ο στόχος του 

Grid είναι η δηµιουργία ενός εικονικού, πολύ ισχυρού υπολογιστή που αποτελείται 

από διασυνδεδεµένα ετερογενή συστήµατα τα οποία µοιράζονται πολλά είδη πόρων 

(resources). 

 

1.2 - Ορισµός του Grid 

 

Στον όρο «Grid»-(Πλέγµα υπολογιστικών συστηµάτων ή Πλέγµα) αποδίδεται 

ένα δυναµικά δοµηµένο περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα του κατανεµηµένου 

γεωγραφικά διαµοιρασµού πόρων όπως υπολογιστική ισχύς, δεδοµένα, υπηρεσίες, 

εργαλεία λογισµικού, επιστηµονικά όργανα, κλπ µε οµοιόµορφο, ασφαλή, αξιόπιστο 

και συντονισµένο τρόπο. 

Το περιβάλλον αυτό περιλαµβάνει το σύνολο της υποδοµής, το υλικό και το 

λογισµικό, την κατάλληλη διασύνδεση υπολογιστικών οργάνων µε δίκτυα υψηλών 

ταχυτήτων, αλλά και τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη δηµιουργία ενός ενιαίου υπερ-

υπολογιστικού περιβάλλοντος, που αν και είναι γεωγραφικά διεσπαρµένο, εµφανίζεται 

µε τρόπο διαφανή σε όλους τους χρήστες του. 
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Το Grid διασυνδέει ετερογενή υπολογιστικά περιβάλλοντα πάντα µε διαφανή 

τρόπο, µε όµοια ή διαφορετική φιλοσοφία και υπηρεσίες, δηµιουργώντας επιπλέον 

νέα σύνολα υπηρεσιών µε αυξηµένες υπολογιστικές δυνατότητες και νέους τρόπους 

αξιοποίησης των ποικίλων πόρων τους οποίους διαµοιράζει. 

Ο διαµοιρασµός αυτός αφορά όχι µόνο στην ανταλλαγή δεδοµένων αλλά 

επίσης στην άµεση πρόσβαση σε υπολογιστικές µονάδες, υπηρεσίες, λογισµικό, 

δεδοµένα και άλλους πόρους, όπως αυτό απαιτείται από ένα µεγάλο εύρος 

συµπράξεων για επίλυση προβληµάτων και διαχείριση κοινών πόρων που προκύπτουν 

στην επιστήµη, βιοµηχανία και τη δηµόσια διοίκηση. Θα πρέπει να είναι ελεγχόµενος, 

µε τους παρόχους και τους χρήστες των πόρων να ακολουθούν πρωτόκολλα τα οποία 

θα καθορίζουν µε σαφήνεια τι θα πρέπει να µοιραστεί, ποιος επιτρέπεται να 

διαµοιράσει και ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιείται ο 

διαµοιρασµός αυτός. 

Οι νέες αυτές µέθοδοι, γνωστές ως τεχνολογίες grid (πλέγµατος), αποτελούν 

σήµερα την τεχνολογία αιχµής σε παγκόσµιο επίπεδο για την ικανοποίηση (µεταξύ 

άλλων) υψηλών απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ και χώρους αποθήκευσης 

δεδοµένων. 

 

1.3 - Πως προέκυψε 

 

Ο όρος «Grid» εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και προέρχεται από 

τον όρο «Power Grid», δηλαδή από την αµερικανική σύντµηση για το ∆ίκτυο 

Παραγωγής και ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ισχύος. Τα ηλεκτρικά ενεργειακά πλέγµατα 

αποτέλεσαν ένα από τα τεχνολογικά επιτεύγµατα του 20ου αιώνα, ενώνοντας µεγάλο 

αριθµό ηλεκτροπαραγωγών κέντρων κατανεµηµένων γεωγραφικά, σε ένα σύστηµα 

διανοµής και χρήσης το οποίο δίνει ενέργεια σε δισεκατοµµύρια συσκευές µε τρόπο 

αποτελεσµατικό, αξιόπιστο και µε χαµηλό κόστος. Είναι λοιπόν φανερές οι 

λειτουργικές οµοιότητες των Grids µε τα αντίστοιχα ενεργειακά πλέγµατα από τα 

οποία άλλωστε εµπνεύστηκαν. Κατ’ ανάλογο λοιπόν τρόπο στο πλαίσιο του Grid θα 

αξιοποιείται η πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύς, αποθηκευτικός χώρος ή 

οποιοσδήποτε άλλος πόρος που µπορεί να διαµοιραστεί.  
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1.4 - Χαρακτηριστικά των Grid 

 

 

Τα Grid πρέπει να έχουν το υπόβαθρο λογισµικού και υλικού ώστε να 

προσφέρουν αξιόπιστη, συνεπή, διαδεδοµένη και οικονοµική πρόσβαση σε υψηλού 

επιπέδου υπολογιστικές δυνατότητες. Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα 

χαρακτηριστικά – απαιτήσεις αυτού του υποβάθρου: 

 

Αξιόπιστες υπηρεσίες 

Η ανάγκη για αξιόπιστες υπηρεσίες είναι πρωταρχικής σηµασίας. Οι χρήστες 

απαιτούν εγγυήσεις ότι θα λάβουν προβλέψιµη και συχνά υψηλή απόδοση από τα 

ποικίλα κοµµάτια που συνιστούν το Grid. Η απουσία τέτοιων εγγυήσεων θα οδηγήσει 

στη µη χρησιµοποίηση ή ακόµα και τη µη δηµιουργία εφαρµογών. Τα χαρακτηριστικά 

απόδοσης που µας ενδιαφέρουν, διαφέρουν από εφαρµογή σε εφαρµογή αλλά 

µπορεί να συµπεριλαµβάνουν το εύρος ζώνης, την απόκριση, την παρεµβολή, την 

υπολογιστική ισχύ, τις υπηρεσίες λογισµικού, την ασφάλεια και την αξιοπιστία. 

 

Συνεπείς υπηρεσίες 

Η ανάγκη για συνεπείς υπηρεσίες είναι θεµελιώδους σηµασίας. Χρειαζόµαστε 

πρότυπες υπηρεσίες στις οποίες θα µπορούµε να έχουµε πρόσβαση µέσω πρότυπων 

διεπαφών που λειτουργούν µε πρότυπες παραµέτρους. Χωρίς τέτοια πρότυπα η 

ανάπτυξη εφαρµογών και η διαδεδοµένη χρήση είναι µη πρακτικές. Μια σηµαντική 

πρόκληση κατά την ανάπτυξη προτύπων είναι η ενσωµάτωση της ετερογένειας χωρίς 

να διακυβεύεται η αποδοτική εκτέλεση. 

 

∆ιαδεδοµένη πρόσβαση 

Η διαδεδοµένη πρόσβαση µας επιτρέπει να στηριζόµαστε σε υπηρεσίες που 

είναι πάντα διαθέσιµες σε οποιοδήποτε περιβάλλον πρόκειται να κινηθούµε. Η 

διαδεδοµένη πρόσβαση δεν υπονοεί ότι υπάρχουν πόροι παντού ή ότι είναι 

παγκοσµίως προσβάσιµοι. Όπως δεν µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στον 

ηλεκτρισµό σε µια νέα κατοικία πριν περαστούν τα καλώδια και δηµιουργηθεί ένας 
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λογαριασµός µε τη δηµόσια υπηρεσία έτσι και τα υπολογιστικά Grid θα έχουν 

περιορισµένη διαθεσιµότητα και ελεγχόµενη πρόσβαση. Παρ’ όλα αυτά θα µπορούµε 

να έχουµε παγκόσµια πρόσβαση  µέσα στα σύνορα οποιουδήποτε περιβάλλοντος 

σχεδιάστηκε να υποστηρίζει το Grid.  

 

Οικονοµική πρόσβαση 

Τέλος ένα υπόβαθρο πρέπει να προσφέρει οικονοµική πρόσβαση (σχετική µε 

το εισόδηµα) αν θέλει να τύχει ευρύτατης αποδοχής και χρήσης. Τόσο οι οικιακοί 

χρήστες όσο και οι βιοµηχανίες καθηµερινά κάνουν χρήση αποµακρυσµένων 

εργοστασίων παραγωγής ενέργειας τεράστιας αξίας, επειδή το κόστος που καλούνται 

να πληρώσουν είναι λογικό. Ένα υπολογιστικό Grid οφείλει να επιτύχει παρόµοια 

ελκυστική χρέωση. 

Είναι ο συνδυασµός της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της διαδεδοµένης 

χρήσης που θα επιτρέψει στα υπολογιστικά Grid να µεταµορφώσουν τον τρόπο 

τέλεσης των υπολογισµών. Όπως η διαδοµένη πρόσβαση σε οθόνες που 

χρησιµοποιούν χάρτες από bits για απεικόνιση άλλαξε τις βασικές υποθέσεις στον 

σχεδιασµό διεπαφών, έτσι τα υπολογιστικά Grid µπορούν αν αλλάξουν τον τρόπο που 

σκεφτόµαστε για τους υπολογιστικούς πόρους. 

 

1.5 - Οι δυνατότητες του GRID 

 

Ένα σύστηµα GRID µπορεί να καλύψει ένα µεγάλο εύρος απαιτήσεων µιας 

επιχείρησης και να λύσει πολλά προβλήµατα ορισµένα από τα οποία αναλύονται στη 

συνέχεια: 

 

Καλύτερη εκµετάλλευση πόρων 

Η βασική και ευκολότερη χρήση ενός grid είναι η εκτέλεση µίας εφαρµογής 

grid (grid application) σε ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα. Το µηχάνηµα στο οποίο 

τρέχει συνήθως η εφαρµογή µπορεί να είναι απασχοληµένο ή να χρησιµοποιεί ήδη το 

µέγιστο της ισχύος του. Έτσι η εφαρµογή µπορεί να εκτελεστεί σε κάποιο άλλο 

αδρανές (idle) µηχάνηµα στο grid. Για να είναι δυνατό να συµβεί αυτό πρέπει η 

  



Κεφάλαιο 1  –  Γενικά για τις τεχνολογίες Grid 16

 

εφαρµογή να είναι δυνατόν να εκτελεστεί σε αποµακρυσµένο µηχάνηµα και το 

αποµακρυσµένο αυτό µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε hardware και 

software για την εκτέλεση της εφαρµογής. 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµούς υπάρχει πολύ µεγάλος 

αριθµός υπολογιστικών πόρων που δεν χρησιµοποιούνται πλήρως ή χάνονται. Οι 

περισσότεροι υπολογιστές είναι απασχοληµένοι λιγότερο από 5% του χρόνου ενώ 

ακόµα και µηχανήµατα-εξυπηρετητές (servers) είναι συχνά αδρανής. Έτσι λοιπόν το 

grid δηµιουργεί ένα πλαίσιο για τη σωστή χρήση όλων αυτών των χαµένων 

υπολογιστικών πόρων και συνεπώς αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της χρήσης 

τους.  

 

Παράλληλη υπολογιστική επεξεργασία 

Από τις πιο ελκυστικές δυνατότητες ενός grid είναι η παράλληλη επεξεργασία 

(parallel cpu capacity). Πολλές επιστηµονικές εφαρµογές όπως βιοιατρική, οικονοµικά 

µοντέλα, animation και επεξεργασία video και πολλά άλλα έχουν µεγάλες απαιτήσεις 

σε υπολογιστική ισχύ. 

Οι εφαρµογές αυτές έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι χρησιµοποιούν αλγόριθµους 

οι οποίοι µπορούν να χωριστούν σε ανεξάρτητα κοµµάτια που εκτελούνται 

ταυτόχρονα. 

Μία εφαρµογή grid υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων µπορεί να θεωρηθεί 

ως ένας µεγάλος αριθµός µικρότερων εργασιών (subjobs) κάθε µία εκ των οποίων 

εκτελείται σε διαφορετικό µηχάνηµα του grid. Η εφαρµογή είναι scalable όταν τα 

subjobs δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνούν µεταξύ τους. Η τέλεια scalable 

εφαρµογή εκτελείται x φορές γρηγορότερα αν χρησιµοποιεί x παράλληλους 

επεξεργαστές. 

Αυτό βέβαια σπάνια συµβαίνει στην πράξη αφού υπάρχουν πολλά εµπόδια 

στo τέλειo scalability. Συνήθως η εφαρµογή δεν είναι δυνατόν να χωριστεί σε 

απεριόριστο αριθµό ανεξάρτητων εκτελέσιµων κοµµατιών οπότε περιορίζεται 

σηµαντικά η δυνατότητα της παράλληλης επεξεργασίας. Ένα δεύτερο εµπόδιο είναι 

αν τα κοµµάτια δεν είναι πλήρως ανεξάρτητα κάτι που µπορεί να προκαλέσει 

«συγκρούσεις», όταν για παράδειγµα υπάρχουν κοινά αρχεία ή κοινές βάσεις 

δεδοµένων για διάβασµα και γράψιµο από τις εργασίες. 
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Τέλος, κάποια ακόµη πιθανά εµπόδια είναι αν απαιτείται επικοινωνία µεταξύ των 

εργασιών, η περιορισµένη χωρητικότητα δικτύου, τα πρωτόκολλα συγχρονισµού, το 

εύρος ζώνης προς συσκευές αποθήκευσης κ.α. 

 

Συνεργασία µέσω εικονικών πόρων 

Μία ακόµη συνεισφορά του grid είναι η δυνατότητα για συνεργασία µεταξύ 

ενός ευρύτερου κοινού. Παλιότερα κάτι ανάλογο συνέβαινε και µε τα κατανεµηµένα 

υπολογιστικά συστήµατα, το grid όµως επεκτείνει κατά πολύ τις δυνατότητες 

συνεργασίας αφού µπορεί να τις προσφέρει σε µεγαλύτερο κοινό ενώ τα πρότυπα 

που διαθέτει κάνουν ετερογενή υπολογιστικά συστήµατα να συµπεριφέρονται σαν 

ένα µεγάλο εικονικό σύστηµα που διαθέτει µεγάλη ποικιλία εικονικών πόρων. 

Το µοίρασµα των εικονικών αυτών πόρων περιλαµβάνει αρχικά δεδοµένα, είτε 

µε τη µορφή αρχείων είτε βάσεων δεδοµένων. Το τελευταίο αποτελεί ένα grid 

δεδοµένων (data grid) και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει είναι πολλά. Τα 

δεδοµένα µπορούν να διαµοιράζονται στα συστήµατα που αποτελούν το grid 

κάνοντας δυνατή τη µετάδοση µε µεγαλύτερες ταχύτητες µέσω ειδικών τεχνικών. 

Επίσης είναι µεγαλύτερες οι δυνατότητες ασφάλειας αφού σε ορισµένα σηµεία του 

grid κρατούνται αντίγραφα ασφαλείας (backup) των κρισιµότερων δεδοµένων. 

Εκτός από τα δεδοµένα τα συστήµατα του grid µπορούν να µοιράζονται και 

άλλου είδους πόρους όπως: ειδικό εξοπλισµό, λογισµικό, υπηρεσίες (services), άδειες, 

εύρος ζώνης σύνδεσης στο internet κ.α. (βλ. 1.6 - Τύποι των πόρων). 

 

Ισορροπία πόρων  

Όπως αναφέρθηκε πριν, σε ένα grid οι πόροι που συνεισφέρουν µεµονωµένα 

µηχανήµατα ενοποιούνται και αντιµετωπίζονται ως εικονικοί πόροι διαθέσιµοι σε 

όλους. Με κατάλληλη χρήση αυτών των πόρων σε εφαρµογές grid είναι δυνατή η 

ισορροπία στους πόρους αναθέτοντας εργασίες-grid (grid jobs) στα µηχανήµατα µε 

χαµηλή χρήση. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση υπερφόρτωσης 

ορισµένων µηχανηµάτων είτε κατευθύνοντας όπως προαναφέρθηκε τις εργασίες σε 

µηχανήµατα µε χαµηλή χρήση, είτε αν όλα τα µηχανήµατα ήδη χρησιµοποιούνται στο 

µέγιστο να µπαίνουν σε προτεραιότητα οι υψηλότερης σηµασίας εργασίες και να 

αναστέλλονται οι µικρής σηµασίας. Χωρίς το grid τέτοιες λειτουργίες είναι πολύ 

δύσκολο να πραγµατοποιηθούν αποτελεσµατικά. 
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Αξιοπιστία 

Τα κορυφαία συµβατικά υπολογιστικά συστήµατα χρησιµοποιούν ακριβό 

hardware για να αυξήσουν την αξιοπιστία τους. Χρησιµοποιούν ολοκληρωµένα 

κυκλώµατα µε επιπλέον λειτουργίες για να επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα και να 

υλοποιούν δυνατότητες ανάκτησης από ένα πιθανό σφάλµα στο hardware. Τα 

µηχανήµατα αυτά χρησιµοποιούν επίσης δύο ή περισσότερους επεξεργαστές µε 

ανεξάρτητες λειτουργίες ώστε να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους, ενώ 

λειτουργούν οι υπόλοιποι. Επίσης χρησιµοποιούνται εναλλακτικά συστήµατα 

τροφοδοσίας και ψύξης ώστε να είναι δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία τους αν 

διακοπεί η κύρια τροφοδοσία. Όλα τα παραπάνω µπορεί να καθιστούν πράγµατι 

αξιόπιστα τα συστήµατα αυτά αλλά µε αντίτιµο το πολύ υψηλό κόστος. 

Η προσέγγιση στον τοµέα της αξιοπιστίας από την τεχνολογία του grid 

βασίζεται σε φθηνά µηχανήµατα αποµακρυσµένα συνήθως µεταξύ τους. Έτσι αν σε 

µια τοποθεσία συµβεί απώλεια τροφοδοσίας ή άλλου είδους πρόβληµα, τα υπόλοιπα 

τµήµατα του grid δεν θα επηρεαστούν και οι εργασίες θα αναπροσαρµοστούν 

αυτόµατα για να εκτελεστούν στα υπόλοιπα µηχανήµατα. Άλλωστε, αντίγραφα των 

υψηλής προτεραιότητας εργασιών είναι δυνατόν εκ των προτέρων να εκτελούνται σε 

περισσότερα του ενός µηχανήµατα έτσι ώστε η πιθανή απώλεια ενός µηχανήµατος να 

µην αποτελεί πρόβληµα. 

 

 

1.6 - Τύποι των πόρων 

 

Το grid αποτελεί µια συλλογή µηχανηµάτων που αναφέρονται ως κόµβοι 

(nodes), πόροι (resources), µέλη (members), δωρητές (donors), πελάτες (clients) 

αλλά και µε διάφορους άλλους όρους. Όλοι συνεισφέρουν έτσι ώστε να δηµιουργηθεί 

ένας συνδυασµός πόρων οι οποίοι αποτελούν το grid και µπορούν να 

χρησιµοποιούνται από όλους τους χρήστες του grid εκτός και αν υπάρχουν 

περιορισµοί σε ορισµένους από αυτούς. 
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Υπολογιστική Ισχύς  

  

Ο πιο συνηθισµένος πόρος στο grid είναι η υπολογιστική ισχύς που παρέχουν 

οι επεξεργαστές των µηχανηµάτων του grid. Οι επεξεργαστές αυτοί µπορεί να 

ποικίλουν σε αρχιτεκτονική, ταχύτητα, λογισµικό, µνήµη, αποθηκευτικό χώρο και 

δυνατότητες διασύνδεσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την χρήση των 

υπολογιστικών πόρων στο grid. Ο πιο απλός είναι η εκτέλεση µίας υπάρχουσας 

εφαρµογής grid σε ένα διαφορετικό µηχάνηµα. Ένας δεύτερος είναι η χρήση σε µία 

εφαρµογή που είναι σχεδιασµένη να µπορεί να χωριστεί σε µέρη που να εκτελούνται 

παράλληλα σε δύο ή περισσότερα µηχανήµατα. Τέλος, ένας τρίτος τρόπος είναι σε 

εφαρµογές που χρειάζεται να εκτελεστούν πολλές φορές, κάτι που µπορεί να γίνει 

ταυτόχρονα σε διαφορετικά µηχανήµατα. 

 

Αποθηκευτικός χώρος

Ο δεύτερος πιο συνηθισµένος χρησιµοποιούµενος πόρος σε ένα grid είναι ο 

αποθηκευτικός χώρος δεδοµένων. Ένα grid που παρέχει κυρίως το µοίρασµα του 

πόρου αυτού ονοµάζεται grid δεδοµένων (data grid). Κάθε µηχάνηµα παρέχει µία 

ποσότητα αποθηκευτικού χώρου για χρήση από το grid, είτε µόνιµα, είτε προσωρινά. 

Ο αποθηκευτικός χώρος αυτός µπορεί να είναι βασική µνήµη ή δευτερεύων 

αποθηκευτικό µέσο όπως σκληρός δίσκος. Συχνότερα συναντάµε τη δεύτερη 

περίπτωση αφού η βασική µνήµη αν και γρήγορη είναι µικρότερη σε ποσότητα και 

είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται από τις εφαρµογές που εκτελούνται τοπικά. 

Ο αποθηκευτικός χώρος σε ένα grid µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς 

τρόπους για να αυξήσει τη χωρητικότητα, τις επιδόσεις, το µοίρασµα και την 

αξιοπιστία των δεδοµένων. Πολλά συστήµατα grid χρησιµοποιούν δικτυακά 

συστήµατα αρχείων όπως τα Andrew File System (AFS), Network File System (NFS), 

Distributed File System (DFS) και General Parallel File System (GPFS). Τα συστήµατα 

αυτά προσφέρουν ποικιλία δυνατοτήτων στον τοµέα των επιδόσεων, της ασφάλειας 

και της αξιοπιστίας. 

Η χωρητικότητα µπορεί να αυξηθεί χρησιµοποιώντας τον χώρο 

αποθήκευσης σε πολλά µηχανήµατα µε χρήση ενός συστήµατος αρχείων από αυτά 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κάθε αρχείο ή βάση δεδοµένων µπορεί να χωρίζεται σε 

διάφορα αποθηκευτικά µέσα και µηχανήµατα εξαλείφοντας το πρόβληµα των 

περιορισµών µέγιστου µεγέθους που υπαγορεύουν τα συνηθισµένα συστήµατα 
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αρχείων. Οι χρήστες του grid βλέπουν τα δεδοµένα στον ίδιο εικονικό χώρο παρά το 

ότι αυτά µπορεί να βρίσκονται διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία του grid. Στις 

βάσεις δεδοµένων τα πλεονεκτήµατα είναι ακόµα περισσότερα αφού πλέον αντί για 

πολλές µικρές βάσεις δεδοµένων µπορούµε να έχουµε µία µεγαλύτερη στο grid και 

έτσι η πρόσβαση και η αναζήτηση σε αυτήν να είναι ευκολότερη. 

Περισσότερο αναπτυγµένα συστήµατα αρχείων µπορούν αυτόµατα να 

κρατούν αντίγραφα ορισµένων δεδοµένων ώστε να αυξάνεται η αξιοπιστία και οι 

επιδόσεις του συστήµατος. Ένας ευφυής προγραµµατιστής grid (intelligent grid 

scheduler) µπορεί να καθορίσει σε συγκεκριµένες συσκευές αποθήκευσης να 

αποθηκεύσουν δεδοµένα βάσει προτύπων χρήσης (usage patterns). Με βάση αυτά οι 

εργασίες θα εκτελούνται στα µηχανήµατα που περιέχουν τα δεδοµένα ή σε 

µηχανήµατα που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε αυτά. 

Οι επιδόσεις ενός συστήµατος grid που υλοποιεί ένα τέτοιο σύστηµα αρχείων 

µπορούν επίσης να αυξηθούν µε χρήση του χωρίσµατος δεδοµένων (data striping). 

Με την τεχνική αυτή µε κατάλληλο χώρισµα των δεδοµένων σε διάφορα 

αποθηκευτικά µέσα και µηχανήµατα επιτυγχάνεται µεταφορά δεδοµένων µε 

µεγαλύτερους ρυθµούς από αυτούς που µπορεί να πετύχει οποιοδήποτε µεµονωµένο 

µέσο. Σε περιπτώσεις απαιτητικών εφαρµογών που είναι αναγκαίος ο υψηλός αυτός 

ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων, η δυνατότητα αυτή είναι πολύ σηµαντική. 

Τέλος, ένα σύστηµα αρχείων grid υλοποιεί τεχνικές για την επαναφορά 

χαµένων δεδοµένων από οποιαδήποτε είδους σφάλµα ή βλάβη υλικού κάτι που 

αυξάνει την αξιοπιστία του συστήµατος. 

 

Επικοινωνίες 

Η ραγδαία ανάπτυξη στις ταχύτητες των επικοινωνιών µεταξύ υπολογιστών 

κάνει σήµερα την υλοποίηση ενός συστήµατος grid πολύ ευκολότερη σε σχέση µε 

την εποχή που εµφανίστηκαν τα κατανεµηµένα συστήµατα. Είναι προφανές λοιπόν 

ότι ένας ακόµα σηµαντικός πόρος σε ένα grid είναι η χωρητικότητα επικοινωνιών 

(communication capacity). Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται τόσο οι επικοινωνίες µέσα 

στο grid όσο και έξω από αυτό.  

Οι επικοινωνίες είναι πολύ σηµαντικές για την αποστολή εργασιών και 

δεδοµένων που συνδέονται µε αυτές στα διάφορα σηµεία του grid. Κάποιες εργασίες 

απαιτούν πολύ µεγάλες ποσότητες δεδοµένων για επεξεργασία, το µεγαλύτερο µέρος 

των οποίων δεν βρίσκεται στο µηχάνηµα που τις εκτελεί. Εποµένως, το διαθέσιµο 
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εύρος ζώνης για τις επικοινωνίες αυτές είναι συχνά κρίσιµος πόρος που µπορεί να 

περιορίσει την επίδοση του grid. 

Οι εξωτερικές συνδέσεις µε το Internet για παράδειγµα όταν είναι 

ανεξάρτητες για κάθε µηχάνηµα και ανεξάρτητες από τις συνδέσεις µεταξύ των 

µηχανηµάτων, αθροίζονται στο συνολικό εύρος ζώνης του grid προς το εξωτερικό 

Internet. ∆ηλαδή κάθε µία σύνδεση ενός µηχανήµατος αποτελεί έναν πόρο που 

µοιράζεται µέσα στο grid όπως συµβαίνει και µε τους προηγούµενους τύπους πόρων 

που αναφέραµε παραπάνω. 

 

Software και άδειες χρήσης   

Μέσα σε ένα grid µπορεί να χρησιµοποιείται software το οποίο είτε είναι πολύ 

ακριβό για να εγκατασταθεί σε όλα τα µηχανήµατά του είτε η άδεια χρήσης του 

περιορίζει τον αριθµό των µηχανηµάτων που µπορούν να το χρησιµοποιούν 

ταυτόχρονα. Χρησιµοποιώντας το grid, οι εργασίες που απαιτούν τη χρήση του 

συγκεκριµένου software στέλνονται σε ένα µηχάνηµα στο οποίο είναι εγκατεστηµένο 

ενώ ο grid job scheduler ελέγχει ώστε να µην παραβιαστούν οι όροι των αδειών 

χρήσης. Εποµένως το software αποτελεί έναν ακόµα πόρο µέσα σε ένα grid. 

 

1.7 - Οι χρήστες του Grid 

 

  Οι κατηγορίες χρηστών που δραστηριοποιούνται στο Grid 

Για να γίνει το Grid πραγµατικά χρήσιµο χρειάζεται να προχωρήσουµε τις 

προγραµµατιστικές του δυνατότητες από τις γλώσσες χαµηλού επιπέδου όπως 

assembly σε άλλες υψηλότερου επιπέδου και από τις περιορισµένες βιβλιοθήκες σε 

ολοκληρωµένες βιβλιοθήκες εφαρµογών. Οι στόχοι αυτοί είναι γνωστοί από το 

συµβατικό προγραµµατισµό αλλά σε ένα περιβάλλον Grid αντιµετωπίζουµε το 

επιπρόσθετο πρόβληµα της προσαρµογής των πόρων ώστε να απαντούν στις 

απαιτήσεις των χρηστών. Όπως και στο συµβατικό προγραµµατισµό ένα σηµαντικό 

βήµα προς την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι η ανάπτυξη προτύπων για 

εφαρµογές, προγραµµατιστικά µοντέλα, εργαλεία και υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί ο 
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καταµερισµός της εργασίας ανάµεσα στους χρήστες και στους σχεδιαστές των 

διάφορων συστατικών µερών του Grid. 

Στην προσπάθεια αυτή δραστηριοποιούνται διάφορες κατηγορίες χρηστών ή 

σχεδιαστών η κάθε µια µε διαφορετικούς στόχους και επιδιώξεις. Στο χαµηλότερο 

επίπεδο βρίσκονται οι σχεδιαστές του Grid οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν επωµιστεί 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτού στο οποίο θα µπορούσαµε να αναφερθούµε 

ως «Grid πρωτόκολλο» -σε αναλογία µε το Internet πρωτόκολλο που προφέρει τις 

χαµηλού επιπέδου υπηρεσίες στο Internet- και προσφέρει τις βασικές υπηρεσίες που 

απαιτούνται για την κατασκευή του Grid. Πάνω από αυτούς βρίσκονται οι σχεδιαστές 

εργαλείων που χρησιµοποιούν υπηρεσίες του Grid για να κατασκευάσουν 

προγραµµατιστικά µοντέλα και σχετικά εργαλεία, δηµιουργώντας υπηρεσίες 

υψηλότερου επιπέδου που βρίσκονται πάνω από τις βασικές υπηρεσίες που 

προσφέρει η Grid αρχιτεκτονική. Οι σχεδιαστές εφαρµογών µε τη σειρά τους 

εργάζονται πάνω σ’ αυτά τα προγραµµατιστικά µοντέλα, εργαλεία και υπηρεσίες για 

να κατασκευάσουν Grid εφαρµογές για τους απλούς χρήστες που ιδανικά µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν αυτές τις εφαρµογές χωρίς να ενδιαφέρονται για το γεγονός ότι 

στην ουσία λειτουργούν σε ένα Grid περιβάλλον. Μια πέµπτη  οµάδα χρηστών είναι οι 

διαχειριστές του Grid οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των συστατικών 

module του Grid.  

 

 

  

 

Σχεδιαστές του Grid 

Μια µικρή οµάδα από σχεδιαστές είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των 

βασικών υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Με αυτή την οµάδα και τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει θα ασχοληθούµε στο επόµενο κεφάλαιο που 

ασχολείται µε την αρχιτεκτονική του Grid. 

 

Σχεδιαστές εργαλείων

Η δεύτερη οµάδα χρηστών είναι οι σχεδιαστές των εργαλείων, των compilers, 

των βιβλιοθηκών και άλλων που υλοποιούν το προγραµµατιστικό µοντέλο και τις 

υπηρεσίες που χρησιµοποιούν οι σχεδιαστές εφαρµογών. Οι των σχεδιαστές 

εργαλείων (περιορισµένοι σε αριθµό) πρέπει να κατασκευάσουν τα εργαλεία 

βασιζόµενοι σε ένα πολύ στενό υπόβαθρο που αποτελείται από λίγο περισσότερα 

αντικείµενα απ’ ότι το Internet πρωτόκολλο. Στο µέλλον το Grid θα παρέχει ένα 
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πλουσιότερο σετ βασικών υπηρεσιών καθιστώντας έτσι δυνατή τη δηµιουργία πιο 

εξελιγµένων και σταθερών εργαλείων. Αυτές οι βασικές υπηρεσίες αποτελούνται 

κυρίως από εκδόσεις υπηρεσιών που ήταν αποτελεσµατικές στα σηµερινά 

ολοκληρωµένα συστήµατα, όπως η επικύρωση χρηστών, η διαχείριση διεργασιών, η 

πρόσβαση δεδοµένων και η επικοινωνία και οι οποίες προστίθενται σε κάποιες νέες 

υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα του Grid περιβάλλοντος 

όπως ο καταµερισµός πόρων, η ανίχνευση σφαλµάτων, η ασφάλεια και η ηλεκτρονική 

πληρωµή.  

 

Σχεδιαστές εφαρµογών  

Η τρίτη οµάδα χρηστών αποτελείται από εκείνους που κατασκευάζουν Grid 

τµήµατα και εφαρµογές. Σήµερα αυτοί οι προγραµµατιστές γράφουν εφαρµογές σε 

µια γλώσσα που στην ουσία είναι assembly. Είµαστε πολύ µακριά από τις αποδοτικές, 

υψηλού επιπέδου γλώσσες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη sequential 

προγραµµάτων και τις προηγµένες υπηρεσίες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι 

προγραµµατιστές όταν χρησιµοποιούν αυτές τις γλώσσες όπως η δυναµική διαχείριση 

µνήµης και υψηλού επιπέδου Ι/Ο βιβλιοθήκες. 

Τα µελλοντικά Grid θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των 

σχεδιαστών εφαρµογών µε δύο τρόπους. Πρέπει να παρέχουν προγραµµατιστικά 

µοντέλα (υποστηριζόµενα από γλώσσες, βιβλιοθήκες και εργαλεία) που είναι 

κατάλληλα για Grid περιβάλλοντα και µια σειρά από υπηρεσίες (για ασφάλεια, 

ανίχνευση λαθών, διαχείριση πόρων, πρόσβαση δεδοµένων κ.α.) τις οποίες οι 

προγραµµατιστές θα µπορούν να καλούν όταν αναπτύσσουν εφαρµογές. ∆εν υπάρχει 

συµφωνία για το τι προγραµµατιστικό µοντέλο είναι κατάλληλο για Grid παρόλο που 

είναι φανερό ότι πολλά µοντέλα θα χρησιµοποιηθούν και θα δηµιουργηθούν και νέα. 

Μια προσέγγιση είναι να υιοθετήσουµε µοντέλα που έχουν ήδη δοκιµαστεί επιτυχώς 

σε sequential η παράλληλα περιβάλλοντα. 

Επίσης περιµένουµε αρκετές νέες υπηρεσίες να δηµιουργηθούν στα Grid 

περιβάλλοντα που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη πιο πολύπλοκων εφαρµογών. Για 

παράδειγµα, σε υπηρεσίες του Grid αντίστοιχες µε συµβατικές όπως τα file systems 

θα δούµε νέες υπηρεσίες για ανεύρεση πόρων, ηλεκτρονική πληρωµή, ανίχνευση και 

διόρθωση σφαλµάτων, configuration διαχείριση κατανεµηµένων συστηµάτων και 

πολλές άλλες. 
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Απλοί χρήστες  

Οι περισσότεροι χρήστες του Grid όπως και των υπολογιστών και των δικτύων 

δε γράφουν προγράµµατα. Αντίθετα χρησιµοποιούν Grid εφαρµογές που κάνουν 

χρήση των Grid πόρων και υπηρεσιών. Αυτές οι εφαρµογές µπορεί να είναι πακέτα 

χηµείας ή περιβαλλοντικά µοντέλα που χρησιµοποιούν Grid πόρους για υπολογισµό 

δεδοµένων ή πακέτα επίλυσης προβληµάτων που βοηθούν στην παραµετροποίηση 

πειραµάτων ή µαθηµατικά πακέτα επαυξηµένα µε κλήσεις σε δικτυακούς λύτες ή 

µηχανιστικά πακέτα που επιτρέπουν σε γεωγραφικά κατανεµηµένους χρήστες να 

συνεργαστούν για τη σχεδίαση πολύπλοκων συστηµάτων. 

Οι απλοί χρήστες τυπικά θέτουν αυστηρές απαιτήσεις στα εργαλεία τους µε 

σκοπό την αξιοπιστία, την προβλεψιµότητα, την εµπιστευτικότητα και τη 

χρησιµότητα. Η κατασκευή εφαρµογών που θα µπορούν να απαντούν σ’ αυτές τις 

απαιτήσεις σε πολύπλοκα Grid περιβάλλοντα αποτελεί µια σπουδαία ερευνητική 

πρόκληση. 

 

∆ιαχειριστές του Grid 

Η τελευταία οµάδα χρηστών µε την οποία θα ασχοληθούµε είναι οι 

διαχειριστές συστήµατος που πρέπει να ελέγχουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

λειτουργούν τα Grid. Η εργασία αυτή είναι δύσκολη εξαιτίας του µεγάλου βαθµού 

διαµοίρασης τον οποίο έχουν σχεδιαστεί να υποστηρίζουν τα Grid. Οι κοινότητες των 

χρηστών και των πόρων που σχετίζονται µε ένα Grid συχνά καλύπτουν πολλές 

περιοχές διαχειριστών και έτσι νέες υπηρεσίες θα προκύψουν που θα απαιτούν 

κατανεµηµένη διαχείριση. Επιπλέον µεµονωµένοι πόροι µπορούν να συµµετέχουν σε 

διαφορετικά Grid το καθένα µε τη δική του κοινότητα χρηστών, πολιτική πρόσβασης 

κ.λ.π. Για να είναι ένα Grid αποτελεσµατικό κάθε συµµετέχων πόρος πρέπει να 

διευθύνεται έτσι ώστε επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στην τοπική 

πολιτική απαιτήσεων και στις ανάγκες της γενικότερης Grid κοινότητας. Αυτό το 

πρόβληµα έχει µια σαφή πολιτική διάσταση και νέες τεχνικές χρήσεις απαιτούνται. 

Νέα θέµατα διαχείρισης που ανακύπτουν στα Grid περιλαµβάνουν 

εγκατάσταση, καταγραφή και επιβολή τοπικών πολιτικών σε περιπτώσεις, όπου οι 

χρήστες είναι πολλοί και δυναµικοί, διαπραγµάτευσης πολιτικών µε άλλα site και 

χρήστες, χρέωσης και πληρωµής λογαριασµών και εγκατάστασης και διαχείρισης 

αγορών και άλλων µηχανισµών ανταλλαγής πόρων. Υπάρχουν ενδιαφέροντες 
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παραλληλισµοί ανάµεσα σε αυτά τα προβλήµατα και στα θέµατα διαχείρισης που 

αναδύονται στις ηλεκτρικές και τραπεζικές βιοµηχανίες. 
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Κεφάλαιο 2 – Γενική Αρχιτεκτονική των 
Grid 
 

2.1 - Βασικές Υπηρεσίες 

 

  Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής 

Όπως είδαµε και παραπάνω τα υπολογιστικά Grid θα δηµιουργηθούν για την 

κάλυψη διαφόρων αναγκών και απαιτήσεων διαφορετικών κοινοτήτων. Έτσι φαίνεται 

απίθανο να δούµε µόνο µια Grid αρχιτεκτονική. Ωστόσο πιστεύουµε ότι µπορούµε να 

αναγνωρίσουµε ορισµένες βασικές υπηρεσίες που τα περισσότερα Grid πρέπει να 

προσφέρουν µε διαφορετικές έστω προσεγγίσεις στην υλοποίηση τους. 

Ένας από τους σηµαντικότερους οδηγούς για τις τεχνικές υλοποίησης Grid 

υπηρεσιών είναι η κλίµακα. Το υπολογιστικό υπόβαθρο όπως και άλλα υπόβαθρα 

αποτελείται από πολλά τµήµατα που είναι µερικές φορές ίδια µεταξύ τους σε 

διαφορετικές κλίµακες. Έχουµε δίκτυα µεταξύ χωρών, οργανισµών, clusters, και 

υπολογιστών µεταξύ τµηµάτων. Παρ’ όλα αυτά σε διαφορετικές κλίµακες συχνά 

εργαζόµαστε µε διαφορετικά φυσικά, οικονοµικά και πολιτικά περιβάλλοντα. Για 

παράδειγµα οι λύσεις ελέγχου πρόσβασης στην αρτηρία συστήµατος ενός laptop 

πιθανότατα δεν είναι κατάλληλες για ένα υπερατλαντικό καλώδιο. Παρακάτω 

παραθέτουµε τέσσερα συστήµατα αυξανόµενης κλίµακας και πολυπλοκότητας. Το 

κάθε σύστηµα έχει τις δικές του απαιτήσεις που επηρεάζουν τις βασικές υπηρεσίες 

που προσφέρουµε και ο σχεδιασµός ενός τέτοιου συστήµατος είναι εργασία των 

σχεδιαστών του Grid. Τα συστήµατα αυτά είναι τα εξής: 

 

Τα τελικά συστήµατα παρέχουν το καλύτερο µοντέλο που έχουµε για τα 

υπολογιστικά συστήµατα επειδή είναι αυτά στα οποία έχει επικεντρωθεί η έρευνα και 

η ανάπτυξη τα τελευταία 40 χρόνια. 

 

Τα cluster εισάγουν νέα θέµατα παραλληλισµού και κατανεµηµένης διαχείρισης 

παρόλο που πρόκειται για οµογενή συστήµατα. 
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Τα intranet συστήµατα εισάγουν επιπρόσθετα θέµατα ετερογένειας και γεωγραφικής 

κατανοµής. 

 

Τα internet συστήµατα εισάγουν θέµατα που συσχετίζονται µε την έλλειψη κεντρικού 

ελέγχου. 

 

Περιγραφή των βασικών υπηρεσιών   

Ξεκινάµε την περιγραφή της αρχιτεκτονικής ανατρέχοντας στις βασικές 

υπηρεσίες που προσφέρονται στους συµβατικούς υπολογιστές. Αυτό το κάνουµε 

επειδή πιστεύουµε ότι υπηρεσίες που έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικές κατά τη 

διάρκεια αρκετών χρόνων συµβατικού υπολογισµού θα είναι επιθυµητές στα Grid. Τα 

Grid περιβάλλοντα απαιτούν επιπλέον υπηρεσίες, όµως ισχυριζόµαστε ότι σε ένα 

ικανοποιητικό βαθµό, η ανάπτυξη του Grid θα ασχολείται µε την επέκταση γνωστών 

δυνατοτήτων στις πιο πολύπλοκες ευρείες περιοχές του. 

Το πρώτο βήµα σε έναν υπολογισµό που εµπεριέχει διαµοίραση πόρων είναι 

µια διαδικασία επικύρωσης η οποία είναι σχεδιασµένη για να εγκαθιδρύσει την 

ταυτότητα του χρήστη. Μετά ακολουθεί η διαδικασία εξουσιοδότησης η οποία 

εγκαθιστά το δικαίωµα του χρήστη να δηµιουργεί οντότητες που καλούνται 

διεργασίες. Μια διεργασία αποτελείται από ένα η περισσότερα threads ελέγχου που 

δηµιουργήθηκαν είτε για συναίνεση είτε για παραλληλισµό και εκτελούνται σε ένα 

διαµοιραζόµενο χώρο διευθύνσεων. Μια διεργασία µπορεί επίσης να επικοινωνεί µε 

άλλες διεργασίες µέσω διαφόρων τρόπων όπως διαµοιραζόµενη µνήµη, 

διασωλήνωση, και πρωτόκολλα όπως το TCP/IP. 

Ένας χρήστης (ή µια διεργασία που εκτελείται εκ µέρους κάποιου χρήστη) 

µπορεί να ελέγχει τις δραστηριότητες σε µια άλλη διεργασία -για παράδειγµα να 

αναστέλλει, να ανακτά ή να τερµατίζει την εκτέλεσή της. Ο έλεγχος αυτός 

επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο της ασύγχρονης παράδοσης σηµάτων. 

Μια διεργασία δρα εκ µέρους του δηµιουργού της για την απόκτηση πόρων 

εκτελώντας εντολές, καταλαµβάνοντας µνήµη, διαβάζοντας από και γράφοντας σε 

δίσκους, στέλνοντας και λαµβάνοντας µηνύµατα κ.λ.π. Η ικανότητα µιας διεργασίας 

να αποκτήσει πόρους περιορίζεται από υποκείµενους µηχανισµούς εξουσιοδότησης οι 

οποίοι υλοποιούν ένα σύστηµα πολιτικής ανάθεσης πόρων που λαµβάνει υπόψιν την 

ταυτότητα του χρήστη, προηγούµενη κατανάλωση πόρων και άλλα κριτήρια. Οι 

µηχανισµοί χρονοδροµολόγησης αντιµετωπίζουν ανταγωνιστικές απαιτήσεις για 
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πόρους και µπορούν (για παράδειγµα σε συστήµατα πραγµατικού χρόνου) να 

υποστηρίξουν αιτήµατα χρηστών για εγγυήσεις απόδοσης. 

Υποκείµενοι µηχανισµοί απολογισµού καταγράφουν την κατανάλωση και 

ανάθεση πόρων και µηχανισµοί πληρωµής µεταφράζουν την κατανάλωση πόρων σε 

κάποιο κοινό νόµισµα. Το υποκείµενο σύστηµα θα παρέχει επίσης µηχανισµούς 

προστασίας για τη διασφάλιση της διάκρισης των διεργασιών µεταξύ των χρηστών. 

Άλλες υπηρεσίες παρέχουν δυνατότητες για δευτερεύουσα αποθήκευση. Για 

αυτήν την εικονική µνήµη άµεσες υλοποιήσεις αποτελούν τα συστήµατα αρχείων και 

οι βάσεις δεδοµένων. 

 

2.2 - Ασφάλεια 

 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Η ανάπτυξη και η δηµιουργία των υπολογιστικών Grid θα έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στην ασφάλεια των κατανεµηµένων συστηµάτων. Οι αµυντικοί 

µηχανισµοί στα υπάρχοντα συστήµατα  εστιάζουν στην προστασία του συστήµατος 

από τους χρήστες του και στην προστασία των δεδοµένων που διατηρούνται από το 

σύστηµα για λογαριασµό ενός χρήστη από τους άλλους. Παρόλο που αυτού του 

είδους η ασφάλεια παραµένει σηµαντική για τις Grid εφαρµογές αυτά εισάγουν 

επιπλέον απαιτήσεις για προστασία εφαρµογών και δεδοµένα χρηστών από τα 

συστήµατα στα οποία θα εκτελεστεί ένα µέρος των υπολογισµών. Επιπλέον επειδή ο 

εκτελέσιµος κώδικας µπορεί να προκύψει από πολλά σηµεία σε ένα δίκτυο υπάρχει 

µεγαλύτερη πιθανότητα για εκτέλεση κακόβουλου κώδικα, απαιτώντας ισχυρότερες 

µεθόδους για την επαλήθευση της προέλευσης και της αυθεντικότητας του κώδικα 

και ισχυρότερα µέσα για τον περιορισµό της εκτέλεσής του. Επειδή οι πόροι του Grid 

διαχειρίζονται από πολλούς οργανισµούς συχνά µε διαφορετικές απαιτήσεις και 

πιθανότατα αντικρουόµενες πολιτικές ασφαλείας η διαχείριση της ασφάλειας για αυτά 

τα συστήµατα είναι δύσκολη. 

Στο υψηλότερο επίπεδο οι απαιτήσεις ασφαλείας για ένα οποιοδήποτε 

σύστηµα περιλαµβάνουν την αποτροπή της µη εξουσιοδοτηµένης αποκάλυψης ή 

τροποποίησης των δεδοµένων και τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του 

συστήµατος. Τα συστήµατα διαφέρουν στην πολιτική που καθορίζει πότε επιτρέπεται 

η πρόσβαση και η τροποποίηση και διαφέρουν επίσης στους τρόπους των επιθέσεων 
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που υπόκεινται. Επειδή τα Grid τυπικά εκτείνονται σε πολλούς οργανισµούς ή ακόµα 

και σε διαφορετικές χώρες µε διαφορετικούς νόµους οι απαιτήσεις ασφαλείας µπορεί 

να διαφέρουν από το ένα µέρος του συστήµατος στο άλλο. Για τα περισσότερα 

συστήµατα ωστόσο στις απαιτήσεις ασφαλείας περιλαµβάνεται η επικύρωση και η 

εξουσιοδότηση. 

 

 

Επικύρωση 

Η επικύρωση  είναι η διαδικασία µε την οποία πιστοποιούµε την ταυτότητα 

ενός συµµετέχοντος σε µια λειτουργία ή αίτηση. Σε υπάρχοντα συστήµατα οι 

απαιτήσεις για επικύρωση συγκεντρώνονται στον πελάτη καθώς ο στόχος της 

ασφάλειας σε αυτά τα συστήµατα είναι η προστασία του από τους χρήστες. Στα Grid 

συστήµατα η αµοιβαία επικύρωση για τον server είναι εξίσου σηµαντική, ώστε να 

διασφαλίσουµε ότι οι πόροι και τα δεδοµένα που παρέχονται από το server δεν 

παρέχονται στην πραγµατικότητα από κάποιον που εκτελεί µια επίθεση.  

Η επικύρωση προέλευσης δεδοµένων προσφέρει πιστοποίηση ότι ένα 

συγκεκριµένο µήνυµα, ή µονάδα δεδοµένων ή εκτελέσιµο αντικείµενο προέρχεται 

από ένα συγκεκριµένο µέλος και καθιστά ικανό τον καθορισµό της προέλευσης ενός 

εισερχόµενου προγράµµατος. Αυτή η πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

καθορίσει αν ένα πρόγραµµα τροποποιήθηκε ή αν στάλθηκε από κάποιον που κάνει 

επίθεση για να θέσει σε κίνδυνο τους πόρους στους οποίους αυτό έχει πρόσβαση. 

Σε µερικές περιπτώσεις µια εφαρµογή ή µια διαδικασία µπορεί να 

χρησιµοποιήσει  διαφορετική ταυτότητα για το σκοπό της εκτέλεσης συγκεκριµένων 

λειτουργιών. Η εξουσιοδότηση για µια τέτοια εκτέλεση παρέχεται µέσω µιας 

διαδικασίας που καλείται µεταβίβαση της ταυτότητας. 

 

Εξουσιοδότηση

Η επικύρωση είναι χρήσιµη πρωτίστως γιατί παρέχει τη δυνατότητα για 

εξουσιοδότηση. Εξουσιοδότηση είναι η διαδικασία µε την οποία καθορίζεται αν 

επιτρέπεται η εκτέλεση µιας συγκεκριµένης λειτουργίας. Σε υπάρχοντα συστήµατα η 

εξουσιοδότηση βασίζεται συνήθως στην επικυρωµένη οντότητα του αιτούντος και 

στην τοπική πληροφορία στο server. Αυτή η τοπική πληροφορία αναγνωρίζει τα 

άτοµα που έχουν εξουσιοδότηση να εκτελέσουν µια λειτουργία και συχνά παίρνει τη 
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µορφή µιας λίστας ελέγχου πρόσβασης που σχετίζεται µε ένα αρχείο, κατάλογο ή 

υπηρεσία.  

Σε µερικές περιπτώσεις η ικανότητα εκτέλεσης µιας εργασίας σε ένα κόµβο 

επεξεργασίας µπορεί να βασίζεται όχι µόνο στην ταυτότητα του χρήστη που επιθυµεί 

να τρέξει την εργασία αλλά και στην ταυτότητα της εργασίας ή της εφαρµογής που 

θα εκτελεστεί. Όταν ο κώδικας για µια εφαρµογή αποθηκεύεται τοπικά στον κόµβο 

εκτέλεσης η ταυτότητα της εφαρµογής µπορεί να καθοριστεί από το όνοµα της 

εφαρµογής αλλά αν ο χρήστης παρέχει τον κώδικα που θα τρέξει τότε η εφαρµογή 

πρέπει να επικυρωθεί χρησιµοποιώντας επικύρωση προέλευσης δεδοµένων -συνήθως 

επαληθεύοντας ένα ψηφιακό άθροισµα ελέγχου του εκτελέσιµου αρχείου.  

Πολλές εφαρµογές µπορούν να ωφεληθούν από ένα µηχανισµό 

εξουσιοδότησης που υποστηρίζει µεταβίβαση εξουσιοδότησης. Η µεταβίβαση 

εξουσιοδότησης είναι ένα µέσο µε το οποίο ένας χρήστης ή µια διαδικασία που έχει 

εξουσιοδοτηθεί να εκτελέσει µια λειτουργία µπορεί να παρέχει αυτήν την 

εξουσιοδότηση για εκτέλεση σε µια άλλη διαδικασία. Αυτή είναι µια πιο περιορισµένη 

µορφή µεταβίβασης από τη µεταβίβαση ταυτότητας. Η µεταβίβαση εξουσιοδότησης 

είναι σηµαντική για εργασίες που τρέχουν αποµακρυσµένα πάνω στο Grid αλλά που 

πρέπει να κάνουν αιτήσεις για ανάγνωση εγγραφή δεδοµένων αποθηκευµένων σε 

άλλο µέρος του δικτύου.  

 

Πιστοποίηση 

Ενώ οι µηχανισµοί εξουσιοδότησης επιτρέπουν στον πάροχο µιας υπηρεσίας 

να αποφασίζει αν θα εκτελέσει µια λειτουργία εκ µέρους κάποιου αιτούντος µιας 

υπηρεσίας, οι µηχανισµοί πιστοποίησης επιτρέπουν στον αιτούντα να αποφασίζει αν 

ένα υποψήφιο σύστηµα ή κάποιος προµηθευτής της υπηρεσίας πληροί τις απαιτήσεις 

του για ασφάλεια, αξιοπιστία η άλλα χαρακτηριστικά. Η πιστοποίηση είναι µια µορφή 

εξουσιοδότησης που χρησιµοποιείται για την επικύρωση της δικαιοδοσίας του 

πάροχου της υπηρεσίας. 

Σε ένα υπολογιστικό Grid τα διαπιστευτήρια της πιστοποίησης πρέπει να 

ελέγχονται κατά την επιλογή κόµβων για υπολογισµό ώστε να διασφαλίσουµε ότι 

πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας της εφαρµογής και ότι η 

υπηρεσία που εκτελεί τον υπολογισµό ελέγχεται από ένα οργανισµό που είναι 

έµπιστος για την διαχείριση των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή 

η οποία θα εκτελεστεί στους επιλεγµένους κόµβους. Όταν εφαρµόζεται σε 
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προγράµµατα αυτός ο µηχανισµός, ένας διαχειριστής πόρων µπορεί να επαληθεύσει 

τα διαπιστευτήρια που επισυνάπτονται σε ένα πρόγραµµα πριν την εκτέλεσή του.  

 

Έλεγχος λογαριασµών 

 

 

Ο έλεγχος λογαριασµών προσφέρει το υπόβαθρο για εύρεση, περιορισµό και 

χρέωση για την κατανάλωση των πόρων του συστήµατος και έτσι είναι κρίσιµος για 

τη δίκαιη κατανοµή των διαθέσιµων πόρων στους χρήστες που τους χρειάζονται. Ο 

έλεγχος λογαριασµών είναι σηµαντικός στην ανάθεση Grid εφαρµογών, τη διαχείριση 

των πληρωµών για τη χρήση υπολογιστικών πόρων και την προσφορά κινήτρων 

στους ιδιοκτήτες πόρων για τη διάθεση των ανενεργών πόρων σε άλλους. Επιπλέον 

όταν το άθροισµα των απαιτήσεων µιας εφαρµογής υπερβαίνει τους διαθέσιµους 

πόρους ο έλεγχος λογαριασµών θα παρέχει ένα χρήσιµο εργαλείο για την απόφαση 

ποια εφαρµογή θα εκτελεστεί. 

 

Κρυπτογράφηση

Η κρυπτογράφηση είναι η πιο βασική τεχνολογία για κατανεµηµένα 

συστήµατα ασφαλείας. Σχεδόν όλες οι αποδοτικές τεχνικές που παρέχουν ασφάλεια 

σε δίκτυα απαιτούν κρυπτογράφηση για τη σωστή λειτουργία τους. Αυτή η απαίτηση 

προκύπτει επειδή ο καθένας που είναι συνδεδεµένος σε ένα κοµµάτι του δικτύου 

µπορεί να παρατηρήσει, να εισάγει και σε µερικές περιπτώσεις να αφαιρέσει 

µηνύµατα σε αυτό το κοµµάτι του δικτύου κατά βούληση. 

Η κρυπτογράφηση συνδυάζει δύο µετασχηµατισµούς στα µηνύµατα. Η 

κωδικοποίηση είναι ένας µετασχηµατισµός που αλλοιώνει τα δεδοµένα µε ένα τρόπο 

που διαφέρει εξαρτώµενο από µια µυστική παράµετρο που καλείται κλειδί 

κωδικοποίησης. Η αποκωδικοποίηση είναι ο αντίστροφος µετασχηµατισµός 

χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο κλειδί αποκωδικοποίησης, επαναφέροντας τα 

δεδοµένα στην αρχική τους µορφή. Τα αλλοιωµένα δεδοµένα αποκαλούνται 

κρυπτογραφήµατα και τα αρχικά δεδοµένα καθαρό κείµενο. 

Πολλοί αλγόριθµοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους µετασχηµατισµούς 

κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ασφάλεια ενός 

συστήµατος κρυπτογράφησης εξαρτάται από την απόκρυψη των κλειδιών από τους 

επιτήδειους αλλά αυτοί γενικά υποθέτουµε ότι γνωρίζουν τους αλγόριθµους που 

χρησιµοποιούν τα κλειδιά ως παραµέτρους. Σε ένα αποδοτικό σύστηµα 
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κρυπτογράφησης οι παράµετροι που χρειάζονται για κωδικοποίηση και 

αποκωδικοποίηση δε µπορούν να καθοριστούν απλά παρατηρώντας τα µηνύµατα που 

έχουν κωδικοποιηθεί. Οι παράµετροι παρέχονται στους νόµιµους κάτοχους που 

χρειάζεται να τους χρησιµοποιήσουν, µέσα από µια διαδικασία που καλείται διανοµή 

κλειδιών. 

 

Επιβεβαίωση 

Η κρυπτογράφηση παρέχει την τεχνολογική βάση για έµπιστη επικοινωνία 

δεδοµένων και οι µέθοδοι επικύρωσης για κατανεµηµένα συστήµατα επιτρέπουν σε 

ένα χρήστη να αποδείξει την κατοχή ενός κλειδιού κωδικοποίησης που µόνο αυτός 

γνωρίζει. Ο µηχανισµός επιβεβαίωσης όµως είναι αυτός που παρέχει τη σύνδεση 

ανάµεσα σε ένα συγκεκριµένο κλειδί κωδικοποίησης και την επικυρωµένη ταυτότητα 

ενός χρήστη. Ένα πιστοποιητικό επιβεβαίωσης (CA-Certificate Authority) είναι ο 

τρίτος που επιβεβαιώνει αυτό το δέσιµο εκδίδοντας ένα πιστοποιητικό που έχει 

υπογραφεί από το CA επικυρώνοντας την ισχύ του «δεσίµατος». 

Για πιστοποιητικά που βασίζονται στην κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού, το 

πιστοποιητικό είναι ένα αντικείµενο δεδοµένων που καθορίζει το δηµόσιο κλειδί που 

εκδόθηκε ή επιλέχθηκε  και που είναι το αντίστροφο από το ιδιωτικό κλειδί που 

γνωρίζει αυτός που ζητά την πιστοποίηση. Ανάλογα µε τον τύπο του πιστοποιητικού 

αυτό µπορεί να περιλαµβάνει εξουσιοδοτήσεις, συνδροµές µελών, διευθύνσεις email 

ή εναλλακτικά ονόµατα. Μετά τη δηµιουργία του πιστοποιητικού αυτό υπογράφεται 

από το CA διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα του. 

Οι πελάτες εξοπλίζονται µε συγκεκριµένα γνωστά δηµόσια κλειδιά που στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποκτώνται κατά την εγκατάσταση του λογισµικού. Αυτά 

τα κλειδιά χρησιµοποιούνται για την επικύρωση των πιστοποιητικών των 

χαµηλότερου επιπέδου CA των οποίων τα κλειδιά χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για 

την επικύρωση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών και άλλων CA. 
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2.3 - Χρονοπρογραµµατισµός 

 

Χρονοπρογραµµατισµός Grid εφαρµογών 

Οι Grid εφαρµογές αποτελούνται από µια ή περισσότερες εργασίες που 

µπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σχηµατίζοντας µια ευρύτερη 

εφαρµογή. Ο χρονοπρογραµµατισµός Grid εφαρµογών περιλαµβάνει µια σειρά από 

δραστηριότητες µερικές από τις οποίες είναι: 

 

• Επιλογή των πόρων στους οποίους θα χρονοπρογραµµατιστούν οι εργασίες 

µιας εφαρµογής. 

       

 

     

   

     

    

 

• Ανάθεση στις εργασίες µιας εφαρµογής του υπολογισµού των πόρων. 

• ∆ιανοµή των δεδοµένων ή συνδυασµός τους για υπολογισµούς. 

• ∆ιάταξη των εργασιών στους υπολογισµένους πόρους. 

• ∆ιάταξη των επικοινωνιών µεταξύ των εργασιών. 

 

Για προγράµµατα παράλληλων εργασιών ο υπολογισµός δεδοµένων µπορεί να 

βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές και ο χρονοδροµολογητής πρέπει να καθορίζει 

ποιοι χρειάζεται να µεταφερθούν. Για προγράµµατα παράλληλων δεδοµένων όλοι οι 

υπολογιστικοί πόροι εκτελούν το ίδιο πρόγραµµα και η πολυπλοκότητα της 

χρονοπρογραµµατιζόµενης διεργασίας εναπόκειται στον καθορισµό µιας αποδοτικής 

προς εκτέλεση διανοµής ή διάσπασης των δεδοµένων.  

 

Ένα µοντέλο Grid χρονοπρογραµµατισµού

Η αποτελεσµατικότητα ενός υψηλού επιπέδου χρονοπρογραµµατιστή 

εξαρτάται από την ανάπτυξη επαρκών µοντέλων χρονοπρογραµµατισµού για 

υπολογιστικά Grid. Η µοντελοποίηση όµως της απόδοσης των εφαρµογών δεν είναι 

και τόσο εύκολη εξαιτίας της ετερογένειας του υλικού και του λογισµικού αλλά και 

της ποικιλοµορφίας των διαθέσιµων πόρων που προκύπτει από τον ανταγωνισµό των 

συνολικά διαµοιραζόµενων πόρων. Για να προβλέψουµε την απόδοση σε αυτό το 

δυναµικά κατανεµηµένο περιβάλλον, πρέπει κάποια µοντέλα να αναπαριστούν τα Grid 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση των εφαρµογών. Συγκεκριµένα η 
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πρόκληση είναι η ανάπτυξη ενός µοντέλου χρονοπρογραµµατισµού που µπορεί να 

κάνει τα εξής: 

 

Να παράγε εκτιµήσεις απόδοσης που να είναι ακριβείς: Εφόσον η 

διαθεσιµότητα των πόρων του συστήµατος και η ζήτησή τους από τις εφαρµογές 

εξαρτόνται από το χρόνο, προβλέψεις της απόδοσης εκτέλεσης πρέπει επίσης να 

εξαρτώνται από το χρόνο. 

ι   

 

  

ι  

 

 

     

 

 

Να χρησιµοποιεί δυναµική πληροφορία για την αναπαράσταση 

διαφοροπο ήσεων στα µοντέλα απόδοσης: Εφόσον τα υπολογιστικά Grid είναι 

δυναµικά, η απόδοση των εφαρµογών µπορεί να ποικίλει δραµατικά µε το χρόνο και 

τους πόρους. Τα µοντέλα απόδοσης µπορούν να αντανακλούν την εξελισσόµενη 

κατάσταση του συστήµατος χρησιµοποιώντας δυναµικές παραµέτρους. 

Επιπροσθέτως ορισµένοι παράγοντες όπως το εύρος της ακρίβειας των δυναµικών 

τιµών µπορεί να προσφέρει σηµαντικές meta-πληροφορίες ικανές να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη Grid-εξειδικευµένων χρονοπρογραµµατιστών.

Να προσαρµόζεται σε ένα ευρύ φάσµα εν δυνάµει υπολογιστικών 

περιβαλλόντων: Οι εφαρµογές µπορεί να έχουν την επιλογή για εκτέλεση σε εν 

δυνάµει πλατφόρµες. Τα µοντέλα πρόβλεψης απόδοσης πρέπει να µπορούν να 

εντοπίζουν διακεκριµένα περιβάλλοντα εκτέλεσης και να προσαρµόζονται στην 

απόδοση των πόρων που προσφέρονται σε αυτά τα περιβάλλοντα. Ενώ οι δυναµικές 

πληροφορίες βοηθούν τα µοντέλα να διακρίνουν τις αλλαγές στην απόδοση η 

προσαρµογή προσφέρει τον τρόπο ώστε τα µοντέλα να αντιδρούν στα αποτελέσµατά 

τους. Μια τεχνική που υλοποιεί την προσαρµογή είναι η ανάπτυξη µοντέλων στα 

οποία οι παράµετροι µπορούν να αλλάζουν ή εναλλακτικά µοντέλα να µπορούν να 

αντικαθίστανται ανάλογα µε τα δυναµικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής και της 

πλατφόρµας εκτέλεσης.

Μια προσέγγιση για την ανάπτυξη Grid µοντέλων είναι η σύνθεση των 

µοντέλων από µικρότερα συνθετικά κοµµάτια που αντανακλούν τις δραστηριότητες 

απόδοσης των εφαρµογών. 
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Προγραµµατισµός εργασιών, scavenging και δέσµευση πόρων 

Το σύστηµα grid είναι υπεύθυνο να στείλει µία εργασία σε ένα γνωστό 

µηχάνηµα για να εκτελεστεί. Στο απλούστερο σύστηµα grid ο χρήστης µπορεί να 

επιλέξει το µηχάνηµα που θα εκτελεστεί η εργασία του οπότε την προωθεί 

εκτελώντας µία εντολή του περιβάλλοντος grid η οποία στέλνει την εργασία 

απευθείας στο µηχάνηµα αυτό. Τα πιο πολύπλοκα συστήµατα όµως περιλαµβάνουν 

και έναν χρονοπρογραµµατιστή εργασιών (job scheduler) ο οποίος ψάχνει αυτόµατα 

για το καταλληλότερο µηχάνηµα στο οποίο θα εκτελεστεί κάθε µία από τις εργασίες 

που έχουν προωθηθεί και περιµένουν να εκτελεστούν. Οι προγραµµατιστές αντιδρούν 

στην τρέχουσα διαθεσιµότητα των πόρων στο grid. Ο όρος προγραµµατισµός 

(scheduling) δεν πρέπει να συγχέεται  µε προκαταβολική δέσµευση πόρων για να 

βελτιωθεί η ποιότητα της υπηρεσίας. Συχνά ο όρος resource broker χρησιµοποιείται 

αντί του scheduler. 

 

Σε ένα σύστηµα grid όπου εφαρµόζεται το scavenging κάθε µηχάνηµα που 

είναι αδρανές πρέπει να αναφέρει την κατάστασή του στον κόµβο που είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση. Ο κόµβος αυτός θα αναθέσει στο αδρανές µηχάνηµα 

την επόµενη εργασία αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της σε πόρους από το 

µηχάνηµα αυτό. Το scavenging συχνά υλοποιείται µε τρόπο που δεν γίνεται 

αντιληπτό από τον τελικό χρήστη. Αν ένα µηχάνηµα καταληφθεί από µία τοπική 

εργασία που δεν αφορά το grid, η εργασία του grid συνήθως αναστέλλεται ή 

καθυστερεί. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί απρόβλεπτους χρόνους ολοκλήρωσης των 

εργασιών παρόλο που η επαφή µε το µηχάνηµα που δίνει τους πόρους δεν έχει 

διακοπεί ούτε έχει δηλωθεί ως αδρανές.  

Για να δηµιουργηθεί µια περισσότερο προβλέψιµη συµπεριφορά συνήθως τα 

µηχανήµατα που συµµετέχουν στο grid είναι «αφοσιωµένα (dedicated)» σε αυτό και 

δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ξένων προς το grid εργασιών. Αυτό επιτρέπει στους 

schedulers να υπολογίζουν έναν κατά προσέγγιση χρόνο ολοκλήρωσης για τις 

εργασίες όταν είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά τους.  

 

Ένα περαιτέρω βήµα είναι η δέσµευση (reservation) πόρων προκαταβολικά 

για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών. Οι δεσµεύσεις αυτές λειτουργούν µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε σηµαντικότερες εργασίες, ή σε 

εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σε κάποιο χρονικό περιθώριο. Όταν 
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αυτό είναι δυνατό οι πόροι που έχουν δεσµευθεί για τις εργασίες αυτές µπορούν 

παράλληλα να είναι scavenged ώστε να τρέχουν εργασίες µικρότερης προτεραιότητας 

όταν δεν χρησιµοποιούνται κατά την περίοδο της δέσµευσης παραχωρώντας βέβαια 

εκ νέου την προτεραιότητα στις εργασίες για τις οποίες είχαν δεσµευθεί αν είναι 

αναγκαίο. Είναι λοιπόν δυνατό να πραγµατοποιηθούν συνδυασµοί προγραµµατισµού, 

δέσµευσης και scavenging ώστε να χρησιµοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι 

δυνατότητες του grid. Περισσότερα για την χρήση των πόρων σε ένα Grid θα 

αναφέρουµε παρακάτω. 

 

2.4 - ∆ιαχείριση Πόρων 

 

Σύστηµα διαχείρισης πόρων  

Το σύστηµα διαχείρισης πόρων (RMS – Resource Management System) είναι 

το σύστηµα που ελέγχει τους κατανεµηµένους πόρους ενός Grid περιβάλλοντος. Το 

RMS προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης πόρων στην κοινότητα των χρηστών οι οποίοι 

αποτελούνται από τέσσερις οµάδες χρηστών: τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές, τους 

συγγραφείς εφαρµογών και τους πελάτες. Η διάταξη σε αυτή τη λίστα είναι ξεκάθαρη 

γιατί οι ιδιοκτήτες είναι η πιο σηµαντική οµάδα σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον. 

Χωρίς τους πόρους που έχουν «δωριστεί» από τους ιδιοκτήτες το RMS παύει να 

υπάρχει. 

Το διαχωριστικό στοιχείο της κατανεµηµένης ιδιοκτησίας είναι ότι η δωρεά δεν είναι 

άνευ όρων: το RMS πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ιδιοκτήτες έχουν ανεµπόδιστη 

πρόσβαση στους πόρους τους, ότι δεν υπάρχει εµφανής υποβάθµιση στην 

διαθεσιµότητα ή την απόδοση ενός πόρου κατά τη χρήση του και ότι η πολιτική 

πρόσβασης του πόρου που καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη δεν παραβιάζεται. Επιπλέον 

οι διαχειριστές του συστήµατος πρέπει να αισθάνονται ότι το RMS είναι ανθεκτικό και 

ότι µπορεί να τρέχει συνέχεια µε λίγη ή καθόλου παρέµβαση. Αν το RMS δεν 

καταφέρει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των διαχειριστών η εγκατάσταση και χρήση 

του δεν είναι εφικτές. Ακόµα και µε την παρουσία ενός ανθεκτικού και αξιόπιστου 

συστήµατος, άκαµπτα και ασαφή APIs για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το 

RMS αχρηστεύουν τη δύναµή του εφόσον τα διαθέσιµα χαρακτηριστικά δεν µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για αποδοτικούς υπολογισµούς. Έτσι είναι πολύ σηµαντικό να 
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τίθενται θέµατα απαιτήσεων των εφαρµογών στους συγγραφείς τους κατά τη 

σχεδίαση και υλοποίηση του RMS. Οι πελάτες είναι από πολλές πλευρές η ευκολότερη 

οµάδα να ικανοποιηθεί επειδή είναι αυτοί που σε τελική ανάλυση ωφελούνται από τα 

πλεονεκτήµατα του RMS. Ωστόσο αν το σύστηµα δεν είναι ευπροσάρµοστο ώστε να 

υιοθετήσει τις απαιτήσεις των πελατών τότε θα αποτύχει να ικανοποιήσει τα αιτήµατα 

τους και θα παραγκωνιστεί. 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι απαιτήσεις ενός RMS είναι σηµαντικές και η 

κατασκευή ενός επιτυχούς RMS είναι πολύπλοκη εργασία. Η επιτυχία ενός RMS 

εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από την ικανότητά του να τρέχει συνεχώς και 

αξιόπιστα σε «παραγωγική λειτουργία» µε ιδιοκτήτες και πελάτες που ικανοποιούνται 

από την προσφερόµενη ποιότητα υπηρεσιών και µε τους διαχειριστές του 

συστήµατος και τους συγγραφείς εφαρµογών να µπορούν να βασιστούν στην 

ανθεκτικότητα και ευλυγισία του συστήµατος. Αυτές οι απαιτήσεις υποθέτουν ότι το 

σύστηµα µπορεί να κατασκευαστεί χρησιµοποιώντας µια διαστρωµατωµένη 

προσέγγιση µε έλεγχο των πόρων, παρακολούθηση και αλληλεπίδραση στα 

χαµηλότερα επίπεδα και διεπαφές για τους συγγραφείς εφαρµογών και τους πελάτες 

στα υψηλότερα επίπεδα. 

 

Επίπεδα διαχείρισης πόρων  

ι

Τα επίπεδα χαρακτηρίζονται από τις αρµοδιότητές τους και τα πρωτόκολλα µε 

τα οποία αλληλεπιδρούν µε τα άλλα επίπεδα. Ακριβείς υλοποιήσεις των κοµµατιών 

στα επίπεδα µπορούν να ποικίλουν στο RMS. Έτσι για παράδειγµα είναι πιθανό να 

έχουµε διαφορετικές υλοποιήσεις ελέγχου πρόσβασης στο επίπεδο των ιδιοκτητών 

για διαφορετικούς πόρους εφόσον κάθε υλοποίηση είναι συµµορφωµένη µε τις 

προδιαγραφές συµπεριφοράς αυτού του επιπέδου. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε 

επίπεδο ενώ παρακάτω ακολουθεί η απαρίθµηση των επιπέδων: 

 

Τοπικό επίπεδο δ αχείρισης πόρων: Το πρώτο επίπεδο του RMS δεν είναι 

ουσιαστικά µέρος του συστήµατος αλλά είναι λογικά µέρος των πόρων. Είναι ένα 

επίπεδο λογισµικού (π.χ. λειτουργικό σύστηµα, batch σύστηµα ή ακόµα και κάποιο 

άλλο Grid) που προσφέρει βασικές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων για διεργασίες που 

εκτελούνται στο domain αυτού του πόρου. Το επίπεδο αυτό είναι θεµελιώδες επειδή 

αναξιόπιστο υλικό και τοπικές υπηρεσίες µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τη 

λειτουργία του συστήµατος. 
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Επίπεδο ιδιοκτητών: Το επίπεδο ιδιοκτητών του RMS αναπαριστά τα συµφέροντα 

του ιδιοκτήτη του πόρου. Ένας σηµαντικός σκοπός του επιπέδου ιδιοκτησίας είναι η 

παροχή µηχανισµών ελέγχου πρόσβασης στους πόρους που αλληλεπιδρά και 

επιβάλλει την πολιτική του ιδιοκτήτη. Αυτές οι πολιτικές είναι διαφορετικές από αυτές 

που επιβάλλονται από το ίδιο το RMS και υποδηλώνουν την αναγκαιότητα των 

περιορισµών που καθορίζουν το πότε και το ποιος µπορεί να έχει πρόσβαση στον 

πόρο. Ανάµεσα στους περιορισµούς της πολιτικής του ιδιοκτήτη το επίπεδο 

ιδιοκτησίας επιπλέον ενηµερώνει το επίπεδο συστήµατος για τα χαρακτηριστικά και 

τη διαθεσιµότητα των πόρων. 

 

: 

 

Επίπεδο συστήµατος: Το επίπεδο συστήµατος µπορεί να αντιµετωπιστεί ως το 

καθολικό επίπεδο ανάθεσης πόρων. Η κύρια λειτουργία του είναι το matchmaking 

δηλαδή η αντιστοίχιση προσφορών και ζητήσεων από πόρους ώστε να 

ικανοποιούνται οι περιορισµοί και των δύο. Αυτό το matchmaking προκύπτει στο 

γενικό πλαίσιο των υψηλού επιπέδου πολιτικών που υλοποιούν τη πολιτική 

χρονοδροµολόγησης. Παρόλο που αυτή η πολιτική δεν είναι άµεσα συσχετισµένη µε 

την αρχιτεκτονική του RMS αυτή µπορεί να επιβάλλει πότε και που µπορεί να συµβεί 

το matchmaking. 

 

Επίπεδο πελατών Το επίπεδο πελατών είναι το επίπεδο που αναπαριστά τα 

συµφέροντα των πελατών στο RMS. Αυτό το επίπεδο θεωρεί ότι ο χρήστης είναι µια 

ουρά από αιτήσεις πόρων. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του επιπέδου είναι η 

συντήρηση αυτής της ουράς µε ένα διαρκή και fault-tolerant τρόπο και η 

αλληλεπίδραση µε το επίπεδο συστήµατος µε το να διαχέει αιτήσεις πόρων για 

matchmaking, διεκδικώντας αντιστοιχισµένους πόρους για τις αιτήσεις και 

προσφέροντας αυτούς τους πόρους στο επίπεδο εφαρµογών διαχείρισης πόρων. Η 

διάχυση των αιτήσεων συµβαίνει στο πλαίσιο µιας αιτητικής πολιτικής διαχείρισης 

πόρων που µπορεί να επιβάλλει για παράδειγµα ποιες αιτήσεις έχουν προτεραιότητα 

έναντι άλλων ή ποιες αιτήσεις εξαρτώνται από άλλες έτσι ώστε ορισµένες αιτήσεις να 

ικανοποιούνται πριν από άλλες. Μια άλλη σηµαντική λειτουργία αυτού του επιπέδου 

είναι η παροχή µιας διεπαφής για επικοινωνία µε ανθρώπους και εφαρµογές. 

 

Επίπεδο εφαρµογής διαχείρισης πόρων: Μετά την απαίτηση ενός πόρου από το 

επίπεδο πελατών, αυτός µεταφέρεται στο επίπεδο εφαρµογών διαχείρισης πόρων που 
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υλοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πόρων για εφαρµογές. Αυτό το επίπεδο είναι 

υπεύθυνο για την επικοινωνία µε το τµήµα ελέγχου πρόσβασης πόρων ώστε να 

εγκατασταθεί το περιβάλλον εργασίας για την εφαρµογή. Επίσης προσφέρει 

εκτελέσιµες υπηρεσίες για διαχείριση ουρών και αιτήσεων  για περισσότερους 

πόρους. Αυτή η λειτουργία είναι εξαιρετικά χρήσιµη επειδή παρέχει ένα υπόβαθρο για 

την ανάπτυξη εφαρµογών που είναι προσαρµοζόµενες και που µπορούν να 

µεγαλώνουν και να εκµεταλλεύονται πόρους όταν αυτοί γίνονται διαθέσιµοι. Αυτή η 

λειτουργία παρέχεται από στενή αλληλεπίδραση του επιπέδου εφαρµογής διαχείρισης 

πόρων µε την ίδια την εφαρµογή και το επίπεδο πελατών µέσω καλά καθορισµένων 

διεπαφών. Νέες αιτήσεις για πόρους που έγιναν από εφαρµογές εµφανίζονται στην 

ουρά του επιπέδου των πελατών που στη συνέχεια διαπραγµατεύεται για ένα πόρο 

µε το συνηθισµένο τρόπο.  

 

 

Επίπεδο εφαρµογών: Το επίπεδο εφαρµογών παριστάνει στιγµιότυπα από τις 

εφαρµογές των χρηστών. Αυτές οι εργασίες επιτυγχάνουν κοµµάτια από το τελικό 

αποτέλεσµα των υπολογισµών µε το να χρησιµοποιούν πόρους που προσφέρθηκαν 

στο διαχειριστή πόρων της εφαρµογής. Οι υπηρεσίες χρόνου εκτέλεσης διαχείρισης 

πόρων που απαιτούνται από την εφαρµογή προωθούνται στο επίπεδο εφαρµογών 

διαχείρισης πόρων που µπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις αιτήσεις άµεσα ή έµµεσα 

διενεργώντας ως µεσολαβητής στο επίπεδο πελατών. 

 

2.5 - ∆ικτυακή Επικοινωνία 

 

Απαιτήσεις εφαρµογών 

Το κλασικό δικτυακό  πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς µηνυµάτων 

µε τη σειρά που στάλθηκαν, µε καλή αξιοπιστία και µε µέτρο της απόδοσης την 

ρυθµαπόδοση. Ωστόσο κάθε εφαρµογή έχει τους δικούς της λόγους που επικοινωνεί 

και τους δικούς της τύπους πληροφορίας που πρέπει να µεταδοθούν που µπορεί 

µπορούν να επιβάλλουν διαφορετικές απαιτήσεις στα δικτυακά πρωτόκολλα. 

Αυτές οι οµάδες εφαρµογών είναι: 
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Το Teleimersion και τα συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα είναι από τις πιο 

απαιτητικές εφαρµογές εξαιτίας των ποικιλόµορφων απαιτήσεών τους. 

  

  

  

  

 

Εφαρµογές πραγµατικού χρόνου οι οποίες έχουν σηµαντικές απαιτήσεις και 

περιορίζονται προς το παρόν από µια διστακτικότητα παράδοσης αυτών των κρίσιµων 

εφαρµογών στην αναξιοπιστία του Internet. 

 

Εφαρµογές ευαίσθητες σε δεδοµένα όπου η αποδοτική, γρήγορη και αξιόπιστη 

µεταφορά µεγάλων σετ δεδοµένων είναι πρωταρχικής σηµασίας. 

 

Κατανεµηµένες υπολογιστικές εφαρµογές τόσο σε διασυνδεδεµένους 

υπερυπολογιστές όσο και σε συστάδες µικρών υπολογιστών είναι ίσως οι 

περισσότερο ανεπτυγµένες από τις τέσσερις κατηγορίες εφαρµογών.  
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Κεφάλαιο 3 – Globus Toolkit 
 

Το Globus Toolkit είναι ένα πακέτο που περιλαµβάνει λογισµικό µε υπηρεσίες 

και βιβλιοθήκες για ασφάλεια, πληροφόρηση, διαχείριση πόρων, επικοινωνία, έλεγχο 

σφαλµάτων και φορητότητα. Είναι ένα σετ από στοιχεία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είτε µεµονωµένα είτε µαζί µε άλλα για την ανάπτυξη εφαρµογών. 

∆ηµιουργήθηκε για να ξεπερνά δυσκολίες που εµποδίζουν την συνεργασία 

πολλαπλών οργανισµών, που έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις από το Globus 

Toolkit που αποτελεί τη βάση του Middleware Layer  των Grid. Οι βασικές υπηρεσίες, 

interfaces και πρωτόκολλα του globus επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση 

σε αποµακρυσµένους πόρους µε παρόµοιο τρόπο µε τον οποίο θα δούλευαν σε ένα 

τοπικό δίκτυο, ταυτόχρονα όµως διατηρούν τον έλεγχο για το ποιος και πότε 

χρησιµοποιεί τους τοπικούς πόρους. Μεγάλο µέρος του λογισµικού που είναι 

απαραίτητο για τη λειτουργία του GridLab βασίζεται στο Globus Toolkit. 

Ένας σηµαντικός λόγος που έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως το Globus Toolkit είναι ότι 

έχει αναπτυχθεί µέσω µιας στρατηγικής ελεύθερου λογισµικού (open-source 

architecture) παρόµοια µε εκείνη του λειτουργικού συστήµατος Linux. Το γεγονός 

αυτό συντελεί σε ταχύτερη, µεγάλης κλίµακας υιοθέτηση του globus ως middleware 

διότι όλη η κοινωνία του ελεύθερου λογισµικού συµµετέχει στην έρευνα και την 

τεχνική υποστήριξη µε µεγάλο βαθµό συνεργασίας µεταξύ των µελών. 

 

3.1 - Grid Security Infrastructure (GSI) 

 

 Η λειτουργία του GSI 

Η πολιτική ασφαλείας του Globus υλοποιείται από το GSI. Το GSI όπως και 

άλλα κοµµάτια του Globus έχει modular σχεδίαση στην οποία διαφορετικές καθολικές 

υπηρεσίες κατασκευάζονται στην κορυφή µιας απλής τοπικής υπηρεσίας που 

αντιµετωπίζει θέµατα τοπικής ετερογένειας. Η τοπική υπηρεσία ασφαλείας υλοποιεί 

µια πύλη ασφάλειας που αντιστοιχίζει επικυρωµένα Globus διαπιστευτήρια σε τοπικά 

αναγνωρίσιµα διαπιστευτήρια σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία. 

Η εσωτερική σχεδίαση του GSI δίνει έµφαση στον πολύ σηµαντικό ρόλο που 

παίζουν τα πρότυπα στον καθορισµό των Grid υπηρεσιών και εργαλείων. Μερικά από 
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τα προβλήµατα που το GSI σχεδιάστηκε να επιλύει –υποστήριξη για διαφορετικούς 

τοπικούς µηχανισµούς– δεν υποστηρίζονται από κανένα από τα υπάρχοντα 

συστήµατα. Παρόλα αυτά η δυνατότητα του GSI να λειτουργεί µαζί µε άλλα 

συστήµατα, να επιτυγχάνει ανεξαρτησία των µηχανισµών κατωτέρου επιπέδου και να 

επηρεάζει τον υπάρχοντα κώδικα εντείνεται από την κωδικοποίηση όλων των 

αλγορίθµων ασφάλειας µε τους όρους του προτύπου GSS (Generic Security 

Standard). Το GSS καθορίζει µια στάνταρ διαδικασία και API για την απόκτηση των 

διαπιστευτηρίων (κωδικοί πρόσβασης ή πιστοποιητικά), για αµοιβαία επικύρωση 

(client και server) και προσανατολισµένη στα µηνύµατα υπογραφή, κρυπτογράφηση 

και αποκρυπτογράφηση. Το GSS είναι ανεξάρτητο από συγκεκριµένους µηχανισµούς 

ασφάλειας και µπορεί να τοποθετηθεί στην κορυφή διαφορετικών µεθόδων 

ασφάλειας. Για να προάγουµε τη συνδεσιµότητα το GSS πρότυπο καθορίζει πως η 

λειτουργικότητά του θα έπρεπε να υλοποιηθεί στην κορυφή του Kerberos και της 

κρυπτογράφησης δηµόσιου κλειδιού. Το GSS επίσης καθορίζει µηχανισµό 

διαπραγµάτευσης που επιτρέπει σε δύο µεριές να επιλέξουν µια κοινά αποδεκτή 

σουίτα µηχανισµών ασφάλειας αν υπάρχουν περισσότερες από µια επιλογές. 

 

Πιστοποιητικά και αµοιβαία επικύρωση  

Μια κεντρική ιδέα στην GSI επικύρωση είναι τα πιστοποιητικά. Κάθε χρήστης 

και υπηρεσία στο Grid αναγνωρίζεται µέσω του πιστοποιητικού το οποίο περιέχει 

πληροφορίες ζωτικής σηµασίας για την ταυτοποίηση και επικύρωση του χρήστη ή της 

υπηρεσίας. 

Ένα GSI πιστοποιητικό περιέχει τέσσερα κύρια σηµεία πληροφοριών: 

Ένα θεµατικό όνοµα που ταυτοποιεί το άτοµο ή το αντικείµενο που αντιπροσωπεύει 

το πιστοποιητικό. 

Το δηµόσιο κλειδί που ανήκει στο θέµα. 

Την ταυτότητα ενός CA που επικύρωσε το πιστοποιητικό για να πιστοποιήσει ότι το 

δηµόσιο κλειδί και η ταυτότητα ανήκουν στο θέµα. 

Την ψηφιακή υπογραφή του συγκεκριµένου CA. 

 

Σηµειώνουµε ότι κάποιος τρίτος (ένα CA) χρησιµοποιείται για να επικυρώσει 

το σύνδεσµο µεταξύ του δηµόσιου κλειδιού και του θέµατος στο πιστοποιητικό. Για 

να µπορούµε να εµπιστευόµαστε το πιστοποιητικό και τα περιεχόµενά του πρέπει το 

πιστοποιητικό του CA να είναι έµπιστο. Ο σύνδεσµος ανάµεσα στο CA και το 
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πιστοποιητικό του πρέπει να δηµιουργείται µέσω µη κρυπτογραφικών µεθόδων 

ειδάλλως το σύστηµα δε θα είναι έµπιστο. Στο GSI τα πιστοποιητικά είναι 

κωδικοποιηµένα µε το Χ.509 πρότυπο το οποίο είναι το standard για πιστοποιητικά 

δηµιουργηµένα από την IETF (Internet Engineering Task Force). 

Αν δύο πλευρές έχουν πιστοποιητικά και αν και οι δύο εµπιστεύονται τα CA 

που επικύρωσαν τα πιστοποιητικά τους, τότε οι δύο πλευρές µπορούν να αποδείξουν 

η µία στην άλλη ότι είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι. Αυτό είναι γνωστό ως 

αµοιβαία επικύρωση. Το GSI χρησιµοποιεί το SSL (Secure Socket Layer) για την 

υλοποίηση του πρωτοκόλλου της αµοιβαίας επικύρωσης που περιγράφεται παρακάτω. 

Πριν την εκδήλωση της αµοιβαίας επικύρωσης οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα 

να εµπιστεύονται τα CA που τις επικύρωσαν. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 

έχουν αντίγραφα των πιστοποιητικών των CA – που περιέχουν τα δηµόσια κλειδιά 

των CA – και πρέπει να εµπιστεύονται ότι αυτά τα πιστοποιητικά πραγµατικά ανήκουν 

στα CA. 

Για την αµοιβαία επικύρωση το πρώτο µέλος (Α) εγκαθιστά µια σύνδεση µε το 

δεύτερο (Β). Για την εκκίνηση της διαδικασίας επικύρωσης ο Α δίνει στο Β το 

πιστοποιητικό του. Το πιστοποιητικό λέει στο Β ποιος ισχυρίζεται ότι είναι ο Α, ποιο 

είναι το δηµόσιο κλειδί του Α και ποιο CA χρησιµοποιείται για την επικύρωση του 

πιστοποιητικού. Ο Β κατ’ αρχήν θα διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο 

ελέγχοντας την ψηφιακή υπογραφή του CA ώστε να σιγουρευτεί ότι το CA 

πραγµατικά επικύρωσε το πιστοποιητικό και ότι αυτό δεν αλλοιώθηκε από τότε. 

Εφόσον ο Β έλεγξε το πιστοποιητικό του Α πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο Α είναι 

όντως το µέλος που αναγνωρίζεται στο πιστοποιητικό. Ο Β δηµιουργεί ένα τυχαίο 

µήνυµα και το στέλνει στον Α ζητώντας του να το κρυπτογραφήσει. Ο Α το 

κρυπτογραφεί χρησιµοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και το στέλνει πίσω στο Β. Ο Β 

το αποκρυπτογραφεί χρησιµοποιώντας το δηµόσιο κλειδί του Α. Αν ως αποτέλεσµα 

αυτής της διαδικασίας προκύπτει το αρχικό µήνυµα τότε ο Β γνωρίζει ότι ο Α είναι 

αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. 

Τώρα που ο Β εµπιστεύεται τον Α η ίδια λειτουργία πρέπει να συµβεί 

αντίστροφα. Ο Β στέλνει το πιστοποιητικό του στον Α, ο Α κοιτά την εγκυρότητά του 

και στέλνει ένα µήνυµα για κρυπτογράφηση. Ο Β το κρυπτογραφεί και το στέλνει 

πίσω. Ο Α το αποκρυπτογραφεί και το συγκρίνει µε το αρχικό. Αν είναι ίδια τότε ο Β 

είναι αυτός που ισχυρίζεται. 

Σε αυτό το σηµείο ο Α και ο Β έχουν εγκαταστήσει µια σύνδεση και είναι σίγουροι ότι 

γνωρίζουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου. 
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Έµπιστη επικοινωνία και αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών    

  

Εκ προοιµίου το GSI δεν εγκαθιστά έµπιστη επικοινωνία µεταξύ των πλευρών. 

Εφόσον έγινε η αµοιβαία επικύρωση το GSI βγαίνει από τη µέση ώστε η επικοινωνία 

να συµβαίνει χωρίς το κόστος της συνεχούς κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης. Το GSI µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση 

ενός διαµοιραζόµενου κλειδιού για κρυπτογράφηση αν είναι επιθυµητή έµπιστη 

επικοινωνία. 

Ένα σχετικό χαρακτηριστικό ασφάλειας είναι η ακεραιότητα της επικοινωνίας. 

Ακεραιότητα σηµαίνει ότι κάποιος παρείσακτος µπορεί να διαβάζει την επικοινωνία 

µεταξύ δύο πλευρών αλλά δεν µπορεί να επηρεάσει αυτήν την επικοινωνία µε κανένα 

τρόπο. Το GSI παρέχει ακεραιότητα στην επικοινωνία από default. Η ακεραιότητα 

στην επικοινωνία εισάγει κάποιο επιπλέον κόστος στην επικοινωνία αλλά όχι τόσο 

µεγάλο όσο αυτό της κρυπτογράφησης. 

Το GSI που παρέχεται από το Globus περιµένει ότι το ιδιωτικό κλειδί του 

χρήστη θα είναι αποθηκευµένο σε ένα αρχείο στον τοπικό υπολογιστή. Για να 

αποτρέψουµε άλλους χρήστες του υπολογιστή από το να κλέψουν το ιδιωτικό κλειδί 

το αρχείο που περιέχει το κλειδί κρυπτογραφείται µέσω κωδικού πρόσβασης. Για να 

χρησιµοποιήσει το GSI ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης που 

απαιτείται για την αποκρυπτογράφηση του αρχείου που περιέχει το ιδιωτικό του 

κλειδί. 

 

Εξουσιοδότηση και µοναδική επικύρωση

Το GSI παρέχει δυνατότητες εξουσιοδότησης: µια επέκταση του προτύπου 

SSL που µειώνει τον αριθµό των φορών που ένας χρήστης πρέπει να εισάγει τον 

κωδικό πρόσβασής του. Αν ένας Grid υπολογισµός απαιτεί ότι µερικοί πόροι 

χρησιµοποιούνται ή αν υπάρχει ανάγκη για µεσάζοντες να αιτούνται υπηρεσίες εκ 

µέρους ενός χρήστη, η ανάγκη να εισάγει ξανά ένας χρήστης τον κωδικό πρόσβασής 

του µπορεί να αποφευχθεί µε τη χρήση ενός proxy. 

Ένας proxy αποτελείται από ένα νέο πιστοποιητικό (µε ένα νέο δηµόσιο κλειδί 

µέσα του) και ένα νέο ιδιωτικό κλειδί. Το νέο πιστοποιητικό περιέχει την ταυτότητα 

του ιδιοκτήτη, ελαφρά τροποποιηµένη ώστε να διαφαίνεται ότι είναι proxy. Το νέο 

πιστοποιητικό υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη αντί από το CA. Το πιστοποιητικό 
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επίσης περιέχει µια χρονική καταχώρηση µετά από την οποία ο proxy δεν πρέπει να 

γίνεται αποδεκτός από τους άλλους. Οι proxies έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής. 

Το ιδιωτικό κλειδί του proxy πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος αλλά 

επειδή ο proxy δεν είναι έγκυρος για πολύ ώρα δε χρειάζεται να είναι τόσο ασφαλής 

όσο το ιδιωτικό κλειδί του ιδιοκτήτη. Είναι έτσι αρκετό να αποθηκεύουµε το ιδιωτικό 

κλειδί του proxy σε ένα τοπικό σύστηµα αποθήκευσης χωρίς κρυπτογράφηση εφόσον 

τα permissions του αρχείου δεν επιτρέπουν σε οποιονδήποτε άλλο να το δει εύκολα. 

Από τη στιγµή της δηµιουργίας και αποθήκευσης ενός proxy ο χρήστης µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το πιστοποιητικό του και το ιδιωτικό του κλειδί για αµοιβαία 

επικύρωση χωρίς την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. 

Όταν χρησιµοποιούνται proxies η διαδικασία της αµοιβαίας επικύρωσης 

διαφέρει λίγο. Το αποµακρυσµένο µέλος δε λαµβάνει µόνο το πιστοποιητικό του 

proxy (υπογραµµένο από τον ιδιοκτήτη) αλλά και το πιστοποιητικό του ιδιοκτήτη. 

Κατά τη διάρκεια της αµοιβαίας επικύρωσης το ιδιωτικό κλειδί του ιδιοκτήτη 

χρησιµοποιείται για την επικύρωση της υπογραφής στο πιστοποιητικό του proxy. Το 

δηµόσιο κλειδί του CA χρησιµοποιείται κατόπιν για την επικύρωση της υπογραφής 

στο πιστοποιητικό του ιδιοκτήτη. Αυτό εγκαθιστά µια αλυσίδα εµπιστοσύνης από το 

CA στον proxy µέχρι τον ιδιοκτήτη. 

 

3.2 - Grid Resource Allocation Manager (GRAM) 

 

∆ιαχείριση πόρων στο Globus   

Η διαχείριση πόρων στο Globus υλοποιείται µέσω του Grid Resource 

Allocation Manager. Το Globus έχει διαστρωµατωµένη (layered) αρχιτεκτονική στην 

οποία οι υψηλού επιπέδου καθολικές υπηρεσίες είναι χτισµένες πάνω σε ένα βασικό 

σετ τοπικών υπηρεσιών. Το GRAM παρέχει τα τοπικά κοµµάτια για διαχείριση πόρων. 

Ένα GRAM είναι υπεύθυνο για ένα σετ πόρων που λειτουργούν κάτω από την ίδια 

πολιτική διαχείρισης για συγκεκριµένες τοποθεσίες. Για παράδειγµα ένας µόνο 

διαχειριστής µπορεί να παρέχει πρόσβαση σε κόµβους ενός παράλληλου υπολογιστή, 

σε µια συστάδα σταθµών εργασίας ή σε ένα σετ από µηχανές που λειτουργούν στα 

πλαίσια ενός Condor Pool. Έτσι ένα Grid που κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας το 
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Globus τυπικά περιέχει πολλά GRAM το καθένα υπεύθυνο για µια συγκεκριµένη 

οµάδα πόρων. 

Το GRAM παρέχει µια στάνταρ διεπαφή στα τοπικά συστήµατα διαχείρισης 

πόρων. Ως εκ τούτου τα Grid εργαλεία και εφαρµογές µπορούν να διατυπώνουν τα 

αιτήµατα απόκτησης πόρων και διαχείρισης διεργασιών µε τους όρους ενός στάνταρ 

API ενώ µεµονωµένες τοποθεσίες δεν περιορίζονται στην επιλογή των εργαλείων 

διαχείρισης πόρων.  

 

Περιγραφή Αρχιτεκτονικής του GRAM  

Οι GRAM υπηρεσίες παρέχουν δοµικά στοιχεία από τα οποία µπορούν να 

κατασκευαστούν ένα εύρος από καθολικές στρατηγικές διαχείρισης πόρων. Μια 

ποικιλία από µεσίτες πόρων, υλοποιούν για συγκεκριµένες περιοχές, πολιτικές 

επιλογής και ανεύρεσης πόρων ενώ µηχανισµοί ανάθεσης πόρων υλοποιούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις στα προβλήµατα ανάθεσης και διαχείρισης πόρων. Η 

υπηρεσία πληροφόρησης παρέχει µια βάση για ανεύρεση και επιλογή πόρων. Η 

Resource Specification Language (RSL) χρησιµοποιείται σε αυτήν την αρχιτεκτονική 

ως κοινή σηµειογραφία για να εκφραστούν οι απαιτήσεις σε πόρους. Μέσα στην 

αρχιτεκτονική διαχείρισης πόρων του Globus, υψηλού επιπέδου αφηρηµένες 

προδιαγραφές για απαιτήσεις εφαρµογών µεταφράζονται από µεσίτες σε προοδευτικά 

πιο συγκεκριµένες απαιτήσεις µέχρι να αναγνωριστεί ένα συγκεκριµένο σετ από 

πόρους. Αυτές οι αποκαλούµενες εκφράσεις RSL στέλνονται στους µηχανισµούς 

ανάθεσης που µε τη σειρά τους αποστέλλουν κοµµάτια των RSL εκφράσεων στα 

κατάλληλα GRAM. 

Μια συνέπεια αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης 

πόρων και υπολογισµών υλοποιούνται σε ιεραρχική µορφή. Ένα µεµονωµένο GRAM 

υποστηρίζει τη δηµιουργία και διαχείριση ενός σετ διεργασιών ή Globus εργασιών 

πάνω σε ένα σετ από τοπικούς πόρους. Ένας υπολογισµός που δηµιουργήθηκε από 

µια καθολική υπηρεσία µπορεί τότε να αποτελείται από µια ή περισσότερες εργασίες 

καθεµιά δηµιουργηµένη από µια αίτηση στο GRAM και διαχειρισµένη από 

µηχανισµούς διαχείρισης του συγκεκριµένου GRAM.  

Η αρχιτεκτονική ενός τοπικού GRAM φαίνεται παρακάτω: 
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 Η λειτουργία του GRAM  

Το GRAM απλοποιεί τη χρήση των αποµακρυσµένων συστηµάτων παρέχοντας 

µια διεπαφή για αίτηση και χρήση αποµακρυσµένων πόρων απαραίτητους για την 

εκτέλεση εργασιών. Η πιο κοινή χρήση του GRAM είναι η αποµακρυσµένη υποβολή 

εργασιών και ο έλεγχός τους. Αυτό τυπικά χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει 

κατανεµηµένες υπολογιστικές εφαρµογές. 

Το GRAM έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα κοινό πρωτόκολλο και API για 

την αίτηση και χρήση αποµακρυσµένων πόρων συστήµατος, παρέχοντας µια 

σταθερή, ελαστική διεπαφή στα τοπικά συστήµατα χρονοπρογραµµατισµού 

εργασιών. Το GSI προσφέρει αµοιβαία επικύρωση και των χρηστών και των 

αποµακρυσµένων πόρων ενώ το GRAM παρέχει έναν απλό µηχανισµό 

εξουσιοδότησης που βασίζεται στις ταυτότητες του GSI και ένα µηχανισµό που 

αντιστοιχίζει τις ταυτότητες του GSI σε τοπικούς λογαριασµούς χρηστών. 

Το GRAM µειώνει τον αριθµό των µηχανισµών που απαιτούνται για τη χρήση 

των αποµακρυσµένων πόρων (όπως αποµακρυσµένα υπολογιστικά συστήµατα). Τα 
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τοπικά συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιούν µια ευρεία ποικιλία από µηχανισµούς 

διαχείρισης (χρονοπρογραµµατιστές, συστήµατα διαχείρισης ουρών, συστήµατα 

κράτησης και διεπαφές ελέγχου) αλλά οι χρήστες και οι προγραµµατιστές εφαρµογών 

χρειάζονται να µάθουν µόνο πως να χρησιµοποιούν το GRAM για να ζητήσουν και να 

χρησιµοποιήσουν αυτούς τους πόρους. Αυτή η δυνατότητα είναι συνεπής µε το ρόλο 

κλεψύδρας που παίζουν τα περισσότερα τµήµατα του Globus: το GRAM είναι ο 

λαιµός της κλεψύδρας µε εφαρµογές και υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου (όπως οι 

µεσίτες πόρων και οι metashedulers) στην πάνω µεριά και τοπικό έλεγχο και 

µηχανισµούς πρόσβασης στην κάτω. Και οι δύο πλευρές χρειάζεται να εργάζονται 

µόνο µε το GRAM έτσι ο αριθµός των API αλληλεπίδρασης και των πρωτοκόλλων που 

χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν µειώνεται σηµαντικά. 

 

Περιµένουµε το GRAM να συνεχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία στα πλαίσια του OGSI 

καθώς το πρωτόκολλο θεσµοθετείται και καθώς προστίθενται πλουσιότερες 

περιγραφές εργασιών και δυνατότητες παροχής πόρων. 

Το GRAM δεν παρέχει δυνατότητες χρονοπρογραµµατισµού ή 

διαπραγµάτευσης πόρων. Ένας ευρύς αριθµός από metaschedulers και µεσιτών 

πόρων που ελέγχουν µηχανισµούς του GRAM έχουν αναπτυχθεί σε άλλα project. 

Εξαιτίας της πρόσφατης κυκλοφορίας του το GRAM µπορεί να µην έχει ακόµα 

υλοποιηµένους τους διάφορους metaschedulers και τους µεσίτες πόρων, ωστόσο 

αυτές οι εφαρµογές δε θα αργήσουν να προστεθούν. 
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3.3 - Metacomputing Directory Service (MDS) 

 

Λειτουργία του MDS 

Αυτή η υπηρεσία του Globus ασχολείται µε την πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Το δυναµικό περιβάλλον του Grid σηµαίνει ότι τα εργαλεία του συστήµατος, τα 

προγραµµατιστικά εργαλεία και οι εφαρµογές πρέπει να µπορούν να προσαρµόζουν 

τη συµπεριφορά τους ως απόκριση στις αλλαγές της δοµής ή της κατάστασης του 

συστήµατος. Το MDS έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αυτού του είδους την 

προσαρµογή παρέχοντας ένα περιβάλλον πλούσιο σε πληροφορίες στο οποίο οι 

πληροφορίες για τα τµήµατα του συστήµατος είναι πάντα διαθέσιµες. Το MDS 

αποθηκεύει πληροφορίες όπως ο τύπος της αρχιτεκτονικής, το λειτουργικό σύστηµα, 

η µνήµη των υπολογιστών, το εύρος ζώνης και η καθυστέρηση του δικτύου, τα 

διαθέσιµα πρωτόκολλα επικοινωνίας και την αντιστοίχιση ανάµεσα στις IP διευθύνσεις 

και τη δικτυακή τεχνολογία. 

 

MDS και Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

Το MDS παρέχει µια σουίτα εργαλείων και API για την ανακάλυψη, 

δηµοσίευση και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή και την κατάσταση 

του Grid. Όπως και σε άλλα τµήµατα του Globus επίσηµα ή de facto πρότυπα 

χρησιµοποιούνται οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό. Σε αυτήν την περίπτωση τα 

στάνταρ στην ερώτηση είναι η απεικόνιση των δεδοµένων και η διεπαφή 

προγραµµατισµού εφαρµογών που καθορίζεται από το LDAP που µαζί παρέχουν µια 

οµοιόµορφη, εκτενή αναπαράσταση των πληροφοριών για τα διάφορα τµήµατα του 

Grid. Το LDAP καθορίζει µια ιεραρχική δεντρική δοµή ονοµάτων που καλείται δέντρο 

πληροφοριών καταλόγου και έχει σχεδιαστεί ως κατανεµηµένη υπηρεσία: αυθαίρετα 

υποδέντρα µπορούν να συσχετιστούν µε διακριτούς servers. Ως εκ τούτου οι τοπικές 

υπηρεσίες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν το MDS είναι ακριβώς ένας LDAP 

server συν τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την εποίκιση του server µε 

ενηµερωµένες πληροφορίες για τη δοµή και την κατάσταση των πόρων µέσα σε 

εκείνη την τοποθεσία. Η καθολική MDS υπηρεσία είναι απλά το σύνολο όλων αυτών 

των servers. 
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Ένας µηχανισµός για ονοµατοποίηση πληροφοριών απαιτεί επιπλέον 

πράκτορες που παράγουν χρήσιµες πληροφορίες και µέρη που έχουν πρόσβαση και 

χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Μέσα στο Globus και οι δύο αυτοί ρόλοι είναι 

κατανεµηµένοι σε κάθε τµήµα του συστήµατος και πιθανώς πάνω σε κάθε εφαρµογή. 

Κάθε Globus υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών που οι χρήστες 

της υπηρεσίας µπορεί να βρουν χρήσιµες αλλά και για τη χρησιµοποίηση 

πληροφοριών που θα φέρουν την αύξηση στην απόδοση και την 

προσαρµοστικότητα. Για παράδειγµα κάθε τοπικός διαχειριστής πόρων ενσωµατώνει 

ένα κοµµάτι που καλείται Gram reporter το οποίο συλλέγει και δηµοσιοποιεί 

πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο των πόρων που διαχειρίζονται, τη διαθεσιµότητά 

τους κ.λ.π. Οι µεσίτες πόρων χρησιµοποιούν αυτές και άλλες πληροφορίες για την 

ανακάλυψη πόρων. 

 

Πλεονεκτήµατα της χρήσης του MDS   

Από τη χρήση του MDS προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη: 

 

Μια διεπαφή για σύνδεση εξωτερικών προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών 

δεδοµένων µε στιγµιότυπα υπηρεσιών. Το MDS παρέχει ένα στάνταρ µηχανισµό για 

δυναµική κατασκευή υπηρεσιών δεδοµένων µέσω εξωτερικών προγραµµάτων. 

 

Ένα χαρακτηριστικό υπόβαθρο για συγκέντρωση των υπηρεσιών δεδοµένων. 

Οι υπηρεσίες δεδοµένων που µπορούν να δηµιουργηθούν από πολλαπλά 

προγράµµατα παροχής υπηρεσιών δεδοµένων και περιέχονται σε µηνύµατα που 

παραδόθηκαν από άλλες Grid υπηρεσίες µπορούν να δεικτοδοτηθούν µε 

διαφορετικούς τρόπους έτσι ώστε να παρέχουν διαφορετικές αθροιστικές απόψεις 

των δεδοµένων. Ποικίλα εργαλεία γραµµής εντολών και GUIs µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως πελάτες (clients) στα αθροιστικά δεδοµένα. 

 

Ένα µητρώο Grid υπηρεσιών. Ένα σετ από διαθέσιµες Grid υπηρεσίες 

διατηρείται σε ένα µητρώο. Το µητρώο επιτρέπει την καταχώρηση σετ υπηρεσιών και 

την περιοδική ανανέωσή τους. Το µητρώο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

υποστήριξη λειτουργιών ερωτήσεων, άθροισης υπηρεσιών δεδοµένων ή άλλων σε µια 

δεδοµένη οµάδα υπηρεσιών. 
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Ένα δυναµικό κόµβο δεικτοδότησης και δηµιουργίας δεδοµένων κατάλληλο 

για χρήση στην ιεραρχία ή το συνασπισµό υπηρεσιών. Το MDS συνδυάζει κοµµάτια 

του ServiceDataProviderExecution µε κοµµάτια του DataAggregation και του 

ServiceGroup για τη δηµιουργία ενός δυναµικού κόµβου δεικτοδότησης και 

δηµιουργίας δεδοµένων. Οι υπηρεσίες δεικτοδότησης µπορούν να συνδυαστούν σε 

µια ποικιλία τοπολογιών χρήσιµες στην κατασκευή Virtual Organizations. 

 

Κυριότερες υπηρεσίες του MDS 

 Κάθε στιγµιότυπο Grid υπηρεσίας έχει ένα συγκεκριµένο σετ από δεδοµένα 

που σχετίζονται µε αυτό. Το MDS παρέχει µια διεπαφή λειτουργιών συνάθροισης και 

δηµιουργίας αυτών των δεδοµένων. 

Το OGSA µοντέλο αποτελείται από διαρκείς υπηρεσίες (τυπικά είναι λίγες) και 

παροδικές υπηρεσίες (πιθανών στο µέλλον να είναι πολλές). Όλες οι υπηρεσίες 

υπακούουν σε καθορισµένες Grid υπηρεσίες, διεπαφές και συµπεριφορές. 

Οι διεπαφές και οι λειτουργίες που είναι περισσότερο σχετικές µε το MDS 

συνοψίζονται παρακάτω. 

 

Fac ory: Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός νέου στιγµιοτύπου Grid υπηρεσίας 

µέσω της λειτουργίας της CreateService. Ένα factory επιστρέφει ένα Grid Service 

Handle (GSH) όπως περιγράφεται παρακάτω και διατηρεί ένα σετ από δεδοµένα 

υπηρεσιών που µπορούν να επεξεργαστούν. 

t

 

Grid Service Handle: Το GSH είναι ένα URL που χρησιµοποιείται για ονοµάσουµε 

καθολικά ένα στιγµιότυπο µιας Grid υπηρεσίας για όλο το χρόνο. Το GSH πρέπει να 

µετασχηµατιστεί σε ένα Grid Service Reference για να χρησιµοποιηθεί η υπηρεσία. 

 

Grid Service Reference: Περιγράφει πως ένας πελάτης µπορεί να επικοινωνήσει µε 

ένα στιγµιότυπο µιας Grid υπηρεσίας. Η HandleMap διεπαφή επιτρέπει σε ένα πελάτη 

να αντιστοιχίζει ένα GSH σε ένα GSR. Καθώς το GSH αναπαριστά µόνο ονόµατα το 

GDR περιέχει πληροφορίες για το πρωτόκολλο µετάδοσης και την κωδικοποίηση των 

δεδοµένων. 

 

Query: Παρέχει δυνατότητες ερωτήσεων στα δεδοµένα. Ένα στιγµιότυπο µιας Grid 

υπηρεσίας διατηρεί ένα σετ από δεδοµένα υπηρεσίας. Η FindServiceData λειτουργία 

  



Κεφάλαιο 3  -  Globus Toolkit 53

από τη GridService διεπαφή χρησιµοποιείται για επεξεργασία αυτών των 

πληροφοριών. 

 

Registry: Υποστηρίζει εύρεση µε το να επιστρέφει τα GSHs από ένα σετ Grid 

υπηρεσιών. Ένα Registry επιτρέπει την καταχώρηση των Grid υπηρεσιών έτσι ώστε 

περιοδικά µια οµάδα από αυτές να καταχωρούν τα GSHs τους ώστε να είναι δυνατή η 

ανεύρεση υπηρεσιών µέσα από αυτή την οµάδα.  

 

3.4 - GridFTP 

 

Μεταφορά δεδοµένων στο Globus 

Το Globus project έχει ως σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα 

καταστήσουν δυνατή τη δηµιουργία σταθερών υπολογιστικών Grid. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση αναπτύσσονται υπηρεσίες στο middle layer όπου γενικεύονται οι 

απαιτήσεις των Grid εφαρµογών και δηµιουργούνται τεχνολογίες που υποστηρίζουν 

ολόκληρες κλάσεις από εφαρµογές. Μια από αυτές τις τεχνολογίες είναι και η 

διαµοίραση δεδοµένων ανάµεσα στις κατανεµηµένες υπηρεσίες αποθήκευσης. Αυτό 

χρειάζεται επειδή οι περισσότερες από αυτές τις κατανεµηµένες υπηρεσίες 

αποθήκευσης χρησιµοποιούν ασυµβίβαστα πρωτόκολλα για την πρόσβαση των 

δεδοµένων και απαιτούν τη χρήση των δικών τους πελατών. Η χρήση πολλαπλών 

ασυµβίβαστων πρωτοκόλλων για αποθήκευση δεδοµένων αποτελεσµατικά διαιρεί τα 

διαθέσιµα datasets στο Grid αλλά εφαρµογές που χρειάζονται πρόσβαση στα 

δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε διαφορετικά συστήµατα αποθήκευσης πρέπει 

να χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους για να ανακτήσουν δεδοµένα από το κάθε 

σύστηµα. Μπορεί να γίνει δύσκολο τελικά να µεταφέρουµε ένα dataset από ένα 

σύστηµα σε ένα άλλο. 

Για το λόγο αυτό θα ήταν αµοιβαία αποτελεσµατικό να υπάρχει ένα κοινό 

επίπεδο για συνδεσιµότητα ανάµεσα σε όλα αυτά τα διαφορετικά συστήµατα: ένας 

κοινό αλλά επεκτάσιµο πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων. Ένα κοινό πρωτόκολλο 

µεταφοράς δεδοµένων για όλα αυτά τα συστήµατα αποθήκευσης θα είχε θετικά 

αποτελέσµατα τόσο σε αυτούς που διατηρούν µεγάλα datasets όσο και στους 

χρήστες αυτών των datasets. Οι πάροχοι των datasets κερδίζουν µια ευρύτερη βάση 
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χρηστών επειδή τα δεδοµένα τους θα είναι διαθέσιµα σε κάθε πελάτη. Οι χρήστες 

των datasets θα κερδίσουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσµα συστηµάτων 

αποθήκευσης και δεδοµένων. 

Επιπλέον η δηµιουργία ενός κοινού πρωτοκόλλου µεταφοράς δεδοµένων θα 

εξαλείψει την υπάρχουσα πρόσθετη προσπάθεια στην ανάπτυξη µοναδικών 

δυνατοτήτων µεταφοράς δεδοµένων για διαφορετικά συστήµατα αποθήκευσης. Το 

κοινό αυτό πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων είναι το GridFTP που είναι 

περισσότερο αξιόπιστο και αποδοτικό αλλά και µε γενικότερα χρήσιµα χαρακτηριστικά 

τα οποία θα γίνουν διαθέσιµα σε όλα τα κατανεµηµένα συστήµατα αποθήκευσης. 

 

 Κίνητρο για ένα κοινό µηχανισµό µεταφοράς δεδοµένων 

Όπως είπαµε και προηγουµένως η χρήση πολλαπλών συστηµάτων 

αποθήκευσης οδήγησε σε διαίρεση των διαθέσιµων datasets και υπηρεσιών 

αποθήκευσης. Για να διασπάσουµε αυτά τα διαιρεµένα κοµµάτια που δηµιουργήθηκαν 

από αυτά τα ασυµβίβαστα µεταξύ τους συστήµατα αποθήκευσης πρέπει να 

δηµιουργήσουµε ένα επίπεδο για συνδεσιµότητα είτε πάνω είτε κάτω από αυτά 

συστήµατα αποθήκευσης. 

Προσθέτοντας ένα επίπεδο για συνδεσιµότητα πάνω από το σύστηµα 

αποθήκευσης είναι η πιο φανερή προσέγγιση. Αυτή θα περιελάµβανε τη δηµιουργία 

ενός συστήµατος «metastorage» ή µια αφαιρετική έκδοση ενός υπάρχοντος 

συστήµατος που χρησιµοποιεί έναν αριθµό από διαφορετικά λογικά συστήµατα 

αποθήκευσης για να υλοποιήσει υψηλού επιπέδου λειτουργίες αποθήκευσης. Στα 

πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης περιλαµβάνονται µια κοινή διεπαφή για 

εφαρµογές που απαιτούν λειτουργίες αποθήκευσης δεδοµένων και η ικανότητα να 

επιτύχουµε το στόχο χωρίς αλλαγές στα υπάρχοντα συστήµατα αποθήκευσης. Στα 

µειονεκτήµατα περιλαµβάνονται η ανάγκη για ανάπτυξη διεπαφών στα υπάρχοντα 

συστήµατα αποθήκευσης και το ατυχές αποτέλεσµα ότι συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

από καθορισµένα συστήµατα αποθήκευσης θα ήταν κρυµµένα πίσω το αφηρηµένο 

επίπεδο υπηρεσιών. 

Η πρόσθεση ενός επιπέδου για συνδεσιµότητα από κάτω από το σύστηµα 

αποθήκευσης θα περιελάµβανε διάζευξη των χαµηλού επιπέδου µηχανισµών 

µεταφοράς δεδοµένων από τα κατανεµηµένα συστήµατα υπηρεσιών που τα 

χρησιµοποιούν. Εφόσον γίνει αυτό ένας κοινός µηχανισµός µεταφοράς δεδοµένων 
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(χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό καθολικό πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων) 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλα τα συστήµατα αποθήκευσης. Στα πλεονεκτήµατα 

αυτής της προσέγγισης είναι η δυνατότητα της ανάπτυξης νέων εξειδικευµένων 

συστηµάτων αποθήκευσης που είναι αυτόµατα συµβατά µε τα υπάρχοντα συστήµατα 

και το γεγονός ότι τα υπάρχοντα συστήµατα αποθήκευσης δεδοµένων µπορούν να 

εκµεταλλευτούν ένα πλουσιότερο σετ λειτουργιών µεταφοράς δεδοµένων. Το 

κυριότερο µειονέκτηµα είναι ότι αυτοί που αναπτύσσουν τα υπάρχοντα συστήµατα 

αποθήκευσης πρέπει να ενσωµατώσουν τη δυνατότητα στα συστήµατά τους να 

χρησιµοποιούν τον κοινό µηχανισµό µεταφοράς δεδοµένων. 

Η ύπαρξη ενός κοινού πρωτοκόλλου µεταφοράς δεδοµένων σηµαίνει ότι υπάρχει ένα 

σηµαντικό επίπεδο για συνδεσιµότητα ανάµεσα στα συστήµατα που χρησιµοποιούν 

το εν λόγω πρωτόκολλο. Είτε σχεδιαστές συστηµάτων αποθήκευσης γράφουν το δικό 

τους κώδικα για την υλοποίηση του κοινού πρωτοκόλλου είτε χρησιµοποιούν κώδικα 

που παρέχεται από το Globus, η χρήση του κοινού πρωτοκόλλου διασφαλίζει ότι τα 

συστήµατα αποθήκευσης θα έχουν υψηλή απόδοση στη µεταφορά δεδοµένων που 

αυτόµατα ενσωµατώνεται και στα άλλα συστήµατα αποθήκευσης. 

 

Χαρακτηριστικά του GridFTP 

Για να είναι όλη αυτή η πρόταση που αναπτύχθηκε ελκυστική στους χρήστες 

και τους σχεδιαστές των υπαρχόντων συστηµάτων αποθήκευσης πρέπει να 

προσφερθεί ένας µηχανισµός µεταφοράς που παρέχει πολλά χαρακτηριστικά επιπλέον 

από αυτά που προσφέρουν οι υπάρχοντες µηχανισµοί. Ένα κοινό πρωτόκολλο 

µεταφοράς δεδοµένων για το Grid ιδανικά θα προσέφερε όλα τα χαρακτηριστικά που 

είναι τώρα διαθέσιµα από καθένα από τα πρωτόκολλα που είναι αυτή τη στιγµή σε 

χρήση.  

Έχει παρατηρηθεί ότι το FTP πρωτόκολλο είναι το πρωτόκολλο που 

χρησιµοποιείται περισσότερο για µεταφορά δεδοµένων στο διαδίκτυο και ο πιο 

πιθανός υποψήφιος να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Grid. Είναι δε ελκυστικό για τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά του: 

 

Είναι ευρέως υλοποιηµένο και αποδεκτό IETF στάνταρ πρωτόκολλο. 
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Παρέχει µια καλά καθορισµένη αρχιτεκτονική για επεκτάσεις του πρωτοκόλλου και 

υποστηρίζει δυναµική εύρεση των επεκτάσεων που υποστηρίζονται από µια 

συγκεκριµένη υλοποίηση. 

 

Πολλά γκρουπ έχουν προσθέσει διάφορες επεκτάσεις µέσω της IETF. Κάποιες από 

αυτές θα είναι εξαιρετικά χρήσιµες στο Grid. 

 

Υποστηρίζει µεταφορές µεταξύ client και server. 

 

Υποστηρίζει µεταφορές τρίτων µέσω δύο servers. 

 

Η προσπάθεια που γίνεται είναι να επιλεχθεί ένα σετ από τα υπάρχοντα FTP 

στάνταρ και να επεκταθεί περαιτέρω προσθέτοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Το 

πρωτόκολλο που προκύπτει έτσι είναι το κατάλληλο για µεταφορά δεδοµένων στο 

Grid δηλαδή το GridFTP. 

 

Αυτόµατη διαπραγµάτευση των TCP buffer/window µεγεθών. Η διαδικασία 

χειροκίνητου καθορισµού του µεγέθους των TCP buffer/window είναι επιρρεπής σε 

σφάλµατα και συχνά δε γίνεται καθόλου. Το GridFTP υποστηρίζει αυτόµατη 

διαπραγµάτευση αυτών των µεγεθών τόσο για µεγάλα αρχεία αλλά και για µεγάλες 

οµάδες µικρών αρχείων.

 

 

 

 

    

 

Παράλληλη µεταφορά δεδοµένων. Σε συνδέσµους ευρείας περιοχής η χρήση 

πολλαπλών TCP streams (ακόµα και ανάµεσα στο ίδιο ζεύγος αφετηρίας προορισµού) 

µπορεί να βελτιώσει το εύρος ζώνης από τη χρήση ενός µοναδικού TCP stream. 

Επιπλέον η διαίρεση των δεδοµένων σε πολλούς server θα βελτιώσει περαιτέρω την 

απόδοση. Το GridFTP υποστηρίζει παράλληλη µεταφορά δεδοµένων τόσο από ένα 

µοναδικό server όσο και από πολλούς. Επιπροσθέτως θα προταθεί και ένας 

µηχανισµός για αυτόµατη διαπραγµάτευση του επιπέδου παραλληλισµού σε µια 

µεταφορά.

 

Έλεγχος από τρίτο της µεταφοράς δεδοµένων. Για να διαχειριστούµε µεγάλα datasets 

είναι αναγκαίο να παρέχουµε έλεγχο από τρίτο στις µεταφορές ανάµεσα στους server 

αποθήκευσης. Το GridFTP παρέχει αυτή τη δυνατότητα προσθέτοντας GSSAPI 

ασφάλεια στην υπάρχουσα δυνατότητα που καθορίζεται στο FTP πρωτόκολλο. 
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Μερική µεταφορά αρχείου. Πολλές εφαρµογές απαιτούν µεταφορά µέρους µόνο από 

ένα αρχείο. Η µεταφορά ολόκληρου του αρχείου µπορεί να είναι πολύ ακριβή. Το 

GridFTP υποστηρίζει µερική µεταφορά αρχείου. 

 

 

Ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι κρίσιµη στη µεταφορά και τη διαχείριση αρχείων. Το 

GridFTP υλοποιεί ανώνυµη και GSSAPI επικύρωση µε προαιρετική αρτιότητα και 

µυστικότητα όπως καθορίζεται από το υπάρχον GSSAPI-enabled FTP στάνταρ. 

 

Αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων. Η αξιόπιστη µεταφορά είναι σηµαντική για πολλές 

εφαρµογές που διαχειρίζονται δεδοµένα. Μέθοδοι ανάκαµψης από σφάλµατα για τη 

διαχείριση παροδικών δικτυακών βλαβών, ή αποτυχιών των server κ.λ.π είναι 

απαραίτητες. Το FTP πρωτόκολλο περιλαµβάνει κάποια βασικά χαρακτηριστικά για 

την επανεκκίνηση αποτυχηµένων µεταφορών που δεν είναι ευρέως υλοποιηµένες. 

Αυτές θα παρέχονται στην υλοποίηση του GridFTP. 

 

Με αυτά τα χαρακτηριστικά επιπλέον σε εκείνα που προσφέρει το 

πρωτόκολλο FTP, το GridFTP θα µπορεί να παρέχει ασφαλή αξιόπιστη και αποδοτική 

µεταφορά δεδοµένων στα πλαίσια των Grid περιβαλλόντων. 
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Κεφάλαιο 4 - GridLab Project 
 

 

 

4.1 – Εισαγωγή για το GridLab Project 

 

Στο µέρος αυτό θα ασχοληθούµε µε ένα από τα µεγάλα Grid projects της 

Ευρώπης, το GridLab Project στο οποίο ο κόµβος του εργαστηρίου µας 

(pclab120.telecom.ece.ntua.gr) συµµετείχε µαζί µε άλλους 18 κόµβους από 

πανεπιστήµια και οργανισµούς της Ευρώπης.  Ο αριθµός των κόµβων ενδεχοµένως να 

έχει αλλάξει καθώς το project συνεχίζεται κατά τη διάρκεια συγγραφής της 

διπλωµατικής αυτής εργασίας.  

Σκοπός του GridLab είναι η ανάπτυξη ενδιάµεσου λογισµικού και εργαλείων 

για εφαρµογές που λειτουργούν σε περιβάλλον Grid. Θα παράγει ένα σετ από 

εργαλεία και υπηρεσίες παρέχοντας δυνατότητες όπως  dynamic resource brokering, 

παρακολούθηση συστήµατος (monitoring), διαχείρηση δεδοµένων (data 

management), ασφάλεια, πληροφόρηση, προσαρµοζόµενες υπηρεσίες (adaptive 

services) και άλλα. Στις υπηρεσίες αυτές δίνεται πρόσβαση χρησιµοποιώντας το GAT 

(Grid Application Toolkit).  Το GAT παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες, πόρους, 

συγκεκριµένες βιβλιοθήκες, εργαλεία και άλλα, µε ένα τρόπο που οι τελικοί χρήστες 

και ειδικά οι προγραµµατιστές εφαρµογών να µπορούν να υλοποιούν και να τρέχουν 

τις εφαρµογές τους χωρίς να χρειάζεται να ξέρουν εκ των προτέρων λεπτοµέρειες για 

το περιβάλλον στο οποίο θα τρέξουν οι εφαρµογές, οι οποίες χρησιµοποιούν το GAT  

µέσω του GAT API.  
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Συνοπτική ∆οµή του GridLab  

Όλες οι τεχνολογίες του GridLab υλοποιούνται και εφαρµόζονται σύµφωνα µε 

την αρχιτεκτονική του GridLab η οποία καθορίζει ένα σαφώς διαστρωµατωµένο 

(layered) περιβάλλον όπως φαίνεται παρακάτω.  

 

  

 

Στο υψηλότερο επίπεδο (επίπεδο χρηστών) υπάρχει το GAT και το 

GridSphere (το Grid Portal). To ενδιάµεσο στρώµα (Middleware layer) καλύπτει ένα 

µεγάλο φάσµα των δυνατοτήτων του Grid οι οποίες απαιτούνται από εφαρµογές, 

χρήστες και ∆ιαχειριστές όπως: GRMS (Grid Resource Management and Brokering 

Service), Data Access and Management (Grid Services για διαχείριση δεδοµένων 

και πρόσβασης), GAS (Grid Authorization Service), iGrid (GridLab Information 

Services), Delphoi (Παρακολούθηση δικτύου Grid & Υπηρεσία πρόβλεψης 

απόδοσης), Mercury (Υποδοµή παρακολούθησης του Grid), Visualization (Grid 

Visualization Services), Mobile Services (Grid Services που υποστηρίζουν 

ασύρµατες τεχνολογίες). Οι παραπάνω τεχνολογίες δοκιµάζονται µε τα Cactus 

(Framework για επιστηµονικές προσοµοιώσεις) και Triana (Περιβάλλον για ανάλυση 

δεδοµένων µε γραφικά διαγράµµατα). 
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GridLab Testbed 

Το GridLab Testbed είναι το τµήµα µε το οποίο ασχοληθήκαµε περισσότερο 

και αποτελεί µια κατανεµηµένη πανευρωπαϊκή υποδοµή που συντίθεται από 

ετερογενή µηχανήµατα από διάφορα ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα. Το 

τµήµα αυτό ιδρύθηκε ως αποτέλεσµα συνεργασίας όλων των µελών του GridLab και 

των συνεργατών έτσι ώστε να παρέχει ένα πραγµατικά σταθερό και ανθεκτικό 

περιβάλλον Grid. Όλες οι middleware services εγκαθίστανται και δοκιµάζονται στο 

GridLab Testbed κάθε µέρα. Επιπλέον χρήσιµα στατιστικά στοιχεία για τον έλεγχο 

των υπηρεσιών αυτών και την πρόοδο των µηχανηµάτων είναι επίσης διαθέσιµα υπό 

τη µορφή καθηµερινών ή και ωριαίων τεστ που γίνονται σε κάθε µηχάνηµα 

περιοδικά. Κάποια από αυτά φαίνονται παρακάτω: 
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Κεφάλαιο 4  -  GridLab Project 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4  -  GridLab Project 

 

 

62

 



Κεφάλαιο 4  -  GridLab Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 - ∆ιαδικασία Εγκατάστασης και Ρύθµισης Software 

µε σκοπό την Συµµετοχή στο GridLab Testbed 

 

Στο εργαστήριό µας η όλη εγκατάσταση και χρήση έγινε µε λειτουργικό 

σύστηµα SUSE Linux 9.1 Professional το οποίο προµηθευτήκαµε από τον FTP server  

του πολυτεχνείου. Η περιγραφή της διαδικασίας για την συµµετοχή µας στο GridLab 

Testbed ακολουθεί παρακάτω: 

 

4.2.1 - ∆ηµιουργία χρηστών  

 

t r

Αρχικά δηµιουργούµε στο σύστηµά µας τόσους χρήστες όσοι υπάρχουν και 

στο αρχείο grid-mapfile. Τα ονόµατα των χρηστών έχουν την µορφή: 

glab001…glabNNN  κατά αντιστοιχία µε τις εγγραφές στο grid-mapfile.   

 

Το δεύτερο βήµα που κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε έναν χρήστη globus 

στο σύστηµά µας. Ως globus user θα κάνουµε τις υπόλοιπες ενέργειες και όπου 

απαιτείται θα αλλάζουµε σε root.  

 

4.2.2 - ∆ηµιουργία αρχείου gridlab.conf 

Κατόπιν δηµιουργούµε ένα αρχείο gridlab.conf το οποίο το τοποθετούµε στο 

/etc και το ρυθµίζουµε να τρέχει µε την εκκίνηση του υπολογιστή προσθέτοντας τη 

γραµµή «. /e c/g idlab.conf»  στο αρχείο /etc/profile.local. 

Το gridlab.conf περιέχει όλες τις environmental variables τις οποίες απαιτεί 

κάθε πρόγραµµα που εγκαθιστάµε στη συνέχεια. Το αρχείο αυτό δηµιουργήθηκε για 

να µην γίνονται όλες αυτές οι µεταβλητές manually export µε κάθε επανεκκίνηση, 

πράγµα αδύνατο εξαιτίας του αριθµού τους.  

Η µορφή του σε ένα προχωρηµένο στάδιο της εγκατάστασης του Testbed 

είναι ως εξής:  

 

export MACHINE=147.102.19.120 

export HOSTNAME=pclab120.telecom.ece.ntua.gr 

export GRIDLAB_MDS_LOCATION=$GRIDLAB_LOCATION/mds 

export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_03 
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 export HOSTNAME=pclab120.telecom.ece.ntua.gr 

 export GLOBUS_HOSTNAME=pclab120.telecom.ece.ntua.gr 

 export GRIDLAB_LOCATION=/home/globus/gridlab 

 export GLOBUS_LOCATION=/home/globus/gridlab/globus 

 
export LD_LIBRARY_PATH=/home/globus/gridlab/globus/lib 

 export GLOBUS_FLAVOR=gcc32dbg 
 export GLOBUS_FLAVOR_THREADS=gcc32dbgpthr 
 export GRID_SECURITY=/etc/grid-security 

 export GRID_MAPFILE=$GRID_SECURITY/grid-mapfile 

 export CERTIFICATION_AUTHORITY_DIR=$GRID_SECURITY/certificates/ 

 
export CVSROOT=$CVSROOT 

 
export GLOBUS_INCLUDE=$GLOBUS_LOCATION/include/gcc32dbg 
 export GLOBUS_INCLUDE_THREADS=$GLOBUS_LOCATION/include/gcc32dbgpthr 
 export GRMS_LOCATION=/home/globus/gridlab/grms/grms-devel 

 

 

export GRIDLAB_MONITORING_LOCATION=$GRIDLAB_LOCATION/mercury-monitor-

export CVS=/usr/bin/cvs 

 export PERL=/usr/bin/perl 

 
export GMAKE=/usr/bin/gmake 

 export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_03/ 
 export X509_USER_CERT=/home/globus/.globus/usercert.pem 
 export X509_USER_KEY=/home/globus/.globus/userkey.pem 

 export CACTUS_LOCATION=/home/glab010/cactus_installed 

 export GAT_LOCATION=/home/glab010/gat_installed 

 
export GAT_ADAPTOR_PATH=$GAT_LOCATION/lib/GAT/adaptor-list 

 
export GRIDLAB_ADAPTIVE_LOCATION=/  
 export MPI_NATIVE_DIR  
 export MPICH_DIR  

 export MPICH_GM_DIR  

 export MPIPRO_DIR 

 export C_NATIVE=/usr/bin/gcc 

 
alias C_NATIVE=/usr/bin/gcc 

 export C_INTEL=/opt/intel_cc_80/bin/icc 

export GPT_LOCATION=/home/globus/gridlab/gpt 

export MPICH_INSTALL_PATH=$GRIDLAB_LOCATION/gridlab/mpich-1.2.5 

export JAVA_DIR=/usr/java/j2sdk1.4.2_03/ 

export HDF5_LOCATION=$GRIDLAB_LOCATION/hdf5  

alias C_INTEL=/opt/intel_cc_80/bin/icc  

alias C_GCC=/usr/bin/gcc  

export C_GCC=/usr/bin/gcc 

alias CXX_NATIVE=/usr/bin/g++ 
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.

 

 export CXX_NATIVE=/usr/bin/g++ 

 alias CXX_INTEL=/opt/intel_cc_80/bin/icpc 

 export CXX_INTEL=/opt/intel_cc_80/bin/icpc  

 alias CXX_GCC=/usr/bin/g++  

 
export CXX_GCC=/usr/bin/g++ 

 export CXX_GCC3=/usr/bin/g++ 
 alias F90_INTEL=/opt/intel_fc_80/bin/ifort  
 export F90_INTEL=/opt/intel_fc_80/bin/ifort 

 alias FC=/usr/bin/f77 

 export FC=/usr/bin/f77 

 
alias CC=cc 

 
alias FC=f77 
 export PATH 
  

 

 

 

∆ε θα αναφερθούµε στη συνέχεια για το ποιες µεταβλητές θα πρέπει να 

µπαίνουν στο gridlab.conf καθώς φαίνεται και από την παράθεση του περιεχοµένου 

του αρχείου αλλά και από το ότι όταν αναφερόµαστε σε µεταβλητή γράφουµε πριν 

από αυτή το «$» 
  

 

 

 

 

Όπως έχουµε αναφέρει εκτενώς παραπάνω, το 

  

 
Πριν το Globus πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουµε το Grid Packaging 

Toolkit 3.0.1 (GPT) το οποίο παρέχει τα εργαλεία για την εγκατάσταση του Globus: 

alias CXX_GCC3=/usr/bin/g++ 

alias CXX=g++ 

4.2.3 - Globus Toolkit 2.4.3 

Το επόµενο βήµα ήταν η εγκατάσταση του Globus Toolkit 2.4.3: 

Globus Toolkit είναι ένα πακέτο που 

περιλαµβάνει λογισµικό µε υπηρεσίες και βιβλιοθήκες για ασφάλεια, πληροφόρηση, 

διαχείριση πόρων, επικοινωνία, έλεγχο σφαλµάτων και φορητότητα και αποτελεί 

βάση για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Grid. 

gzip -dc gpt-3.0 1-src.tar.gz | tar xf - 

cd gpt-3.0.1

./build_gpt 

  



Κεφάλαιο 4  -  GridLab Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

t-

 

r  

r    

I t

t t

 

.

 
Κατόπιν εγκαθιστούµε τα υπόλοιπα globus bundles µε το gpt-build  που µας 

παρέχει το GPT µε τις εξής εντολές: 

 (µια εντολη το παραπανω) 
  
 

 
οπου ονοµα_.... βαζουµε το καθενα απο τα  bundles και οπου flavor τα αντιστοιχα 

flavors, δηλαδή: 
  

  
 Ένα παράδειγµα είναι: 

  
 

 
Μετά εκτελούµε την παρακάτω εντολή για να γίνουν export κάποιες environmental 

variables του Globus. 

  
 Και στη συνέχεια για να τελειώσουµε και να ελέγξουµε την εγκατάσταση: 

              
 

 
Την ίδια διαδικασία κάναµε για να εγκαταστήσουµε πρόσθετα πακέτα του globus 

όπως: 
 Για GRAM Job Manager Scheduler Support το: 

  
 και για GRAM Reporter Scheduler Support το: 

/home/globus/gridlab/gpt/sbin/gp build /home/globus/gridlab-

programs/globus_gpt/source/onoma_source_bundle flavor 

Data Management (SDK, Server, Client)  gcc32dbg 

Information Services (SDK, Se ver, Client) gcc32dbgpthr και gcc32dbg 

Resou ce Management (SDK, Server, Client)  gcc32dbg

GPT_LOCAT ON/sbin/gp -build \  

globus-da a-managemen -client-2.4.3-src_bundle.tar  gcc32dbg 

. $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-user-env.sh 

$GPT_LOCATION/sbin/gpt-postinstall

$GPT_LOCATION/sbin/gpt-verify 

globus_gram_job_manager_setup_condor-1.3.tar.gz 

globus_gram_reporter_setup_condor-1 0.tar.gz 

 

αυτά επειδή λειτουργούµε σε Condor pool δυο υπολογιστών. 
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 Τέλος για να κάνουµε κάποιες ρυθµίσεις εκτελούµε το:  

   
 

 
Τώρα έχουµε τελειώσει µε την εγκατάσταση του Globus και µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τις υπηρεσίες του.  
  

 

 
Το αµέσως επόµενο βήµα που πρέπει να κάνουµε είναι να εγκαταστήσουµε τα 

certificates για τα οποία αναφερθήκαµε προηγουµένως. 
 

 
Το εργαστήριό µας προµηθεύτηκε το πιστοποιητικό από την HellasGrid CA και τα 

βασικά στοιχεία που περιέχει είναι:  
  
 Issuer: 

 User certificate subject: 

 Host certificate subject: 

  
 Ακολουθήσαµε την παρακάτω διαδικασία για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών: 
 Τοποθετήσαµε στο φάκελο /etc/grid-security/ce tificates τα αρχεία : 
  http://pki.physics.auth.gr/hellasgrid-ca/configuration/ede78092.0 

  
 Το αρχείο ede78092.signing_policy έχει την ακόλουθη µορφή: 
  

  

$GLOBUS_LOCATION/setup/globus setup-gsi  

4.2.4 - Certificates 

 C=GR, O=HellasGrid, CN=HellasGrid CA 

/C=GR/O=HellasGrid/OU=telecom.ece.ntua.gr/CN=Konstantinos Dolkas 

/C=GR/O=HellasGrid/OU=telecom.ece.ntua.gr/CN=host/pclab120.telecom.ece.ntua.

gr 

 http://pki.physics.auth.gr/hellasgrid-ca/configuration/ede78092.signing_policy 

access_id_CA X509  '/C=GR/O=HellasGrid/CN=HellasGrid CA' 

pos_rights  globus CA:sign 

cond_subjects  globus '"/C=GR/O=HellasGrid/*"' 

Οι παραπάνω ρυθµίσεις ενεργοποιούν το authentication για κάθε υπογεγραµµένο 

πιστοποιητικό του οποίου το subject αρχίζει µε: 
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Μετά τη προσθήκη των παραπάνω αρχείων το Globus Toolkit 2 έχει ρυθµιστεί να 

δέχεται τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης 

HellasGrid CA. Για να µπορεί να δέχεται το globus  και τα πιστοποιητικά των άλλων 

χρηστών αποσυµπιέζουµε το αρχείο ca. ar που προµηθευόµαστε από την ιστοσελίδα 

του GridLab στον ίδιο φάκελο. Τα περιεχόµενα του ca.tar είναι ζεύγη αρχείων ο και 

.signing_policy.  
  
 

 

 

Για την δηµιουργία των certificate requests που προκύπτουν από µια 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία από το globus toolkit απαιτείται να υπάρχουν στο 

φάκελο grid-security τα αρχεία: 

  

 

 

 

Αφού τροποποιηθούν µε βάση το domain και το όνοµα τρέχουµε το script 

grid-cert-request το οποίο µας παράγει τα επιθυµητά requests. Αυτά µαζί µε µία 

βεβαίωση ότι ανήκουµε στην ερευνητική οµάδα του GridLab project, τα στέλνουµε 

στην HellasGrid CA η οποία µας απαντά µε άλλα 2 ζεύγη αρχείων (τα keys του user 

και host). 
  

 

 

 

 

Τα τοποθετούµε και αυτά στο /etc/g id-secu i y και αλλάζουµε τα δικαιώµατα 

τους. Το certificate του host πρέπει να ανήκει στο root και να είναι read-only από 

τους άλλους χρήστες ενώ το key πρέπει να είναι read-only µόνο από το root. 

Αντίστοιχα το certificate του user πρέπει να ανήκει στον user και να είναι read-only 

από τους άλλους χρήστες και το key να είναι µόνο read-only από το χρήστη.  
  

 

 

Στον φάκελο (grid-security) τοποθετούµε το αρχείο grid-mapfile που 

κατεβάζουµε από την ιστοσελίδα του GridLab και περιέχει την αντιστοιχιση CA και 

gridlab-user. Αυτό έχει την παρακάτω µορφή:  
 … 

/C=GR/O=HellasGrid. 

 /etc/grid-security/globus-user-ssl.conf 

 /etc/grid-security/globus-host-ssl.conf 

 /etc/grid-security/grid-security.conf 

"/O=CESNET/O=Masaryk University/CN=Martin Kuba" glab015 

"/C=US/O=National Computational Science Alliance/CN=Jason Novotny" glab016 

"/O=CESNET/O=Masaryk University/CN=Petr Holub" glab017 
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 "/C=GR/O=HellasGrid/OU=telecom.ece.ntua.gr/CN=Konstantinos Dolkas" glab018 

 "/C=US/O=National Computational Science Alliance/CN=Gregory E. Daues" glab019 

 "/C=HU/O=SZTAKI/OU=LPDS/CN=Balaton Zoltan/Email=balaton@sztaki.hu" glab020 

 "/C=US/O=National Computational Science Alliance/CN=Andre Merzky" glab021 

 
"/O=dutchgrid/O=users/O=vu/OU=cs/CN=Maik Nijhuis" glab022 

 … 
  

 
Επόµενο βήµα είναι να εγκαταστήσουµε κάποια κοινά µεν, απαραίτητα δε 

προγράµµατα όπως:  

 ANSI, Intel C, C++ Compiler 
 ANSI, Intel Fortran 77, 90   
 

 

 java SDK (1.4.2)  
 CVS 
  

 
Παντα φροντίζουµε να ενηµερώνουµε το αρχείο gridlab.conf µε τις 

καινούργιες κάθε φορά environmental variables ή alias. 
  

 

 

 

 

 

To MPICH-G2 είναι µια υλοποίηση του MPI standard για grid. To MPI είναι µια 

προδιαγραφή για πέρασµα µηνυµάτων. Το MPICH-G2 χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες 

του Globus Toolkit (π.χ. job startup, security), επιτρέπει τη συνεργασία πολλαπλών 

µηχανών, ενδεχοµένως διαφορετικής αρχιτεκτονικής να εκτελούν MPI εφαρµογές. Το 

MPICH-G2 αυτόµατα µετατρέπει δεδοµένα σε µηνύµατα που στέλνονται µεταξύ των 

µηχανών υποστηρίζοντας αποστολή µηνυµάτων πολλαπλών πρωτοκόλλων. 
  
 Η εγκατάστασή του γίνεται µε την εντολή: 

"/O=dutchgrid/O=users/O=vu/OU=cs/CN=Malgorzata Wrzesinska" glab023 

4.2.5 - Κοινά προγράµµατα

 

make (GNU version)  

perl (5.005 or higher)  

4.2.6 - MPICH G2 

 

RSHCOMMAND=rsh FC=g77 ./configure \ 
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Είναι φυσικό να απαιτούµε απόλυτο συγχρονισµό όταν πρόκειται να τρέχουµε 

εφαρµογές σε περιβάλλον grid. Για το σκοπό αυτό εγκαθιστούµε το NTP. Το πακέτο 

αυτό υπάρχει σαν rpm στα software packages του SUSE οπότε αφού το 

εγκαθιστούµε µέσω του YAST, τροποποιούµε το ntp.conf προσθέτοντας έναν ntp 

server (ntp.ntua.gr).  
  

 

 

 

To GSISSH µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε το SSH για να συνδεθούµε πάνω 

από GSI (GRID Security Infrastructure) µε τα υπόλοιπα µηχανήµατα του Grid. Για το 

λόγο αυτό πρέπει να έχουµε εγκατεστηµένους και τον GSISSH client και τον GSISSH 

server. 
  
 Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται µε την εντολή: 

  
 Και όπως παντα µετά από κάθε εγκατάσταση µε το gpt-build εκτελούµε την εντολή: 

  
 

 
Επειδή ενδεχοµένως να παρουσιαστούν λάθη κατά την εγκατάσταση βεβαιωνόµαστε 

ότι έχουµε εγκατεστηµένα στο σύστηµά µας τα πακέτα: 
 "pam header files" 
 "openssl devel" 
  

--prefix=/home/globus/gridlab/mpich-1.2.5 \ 

--with-common-prefix=/home/globus/gridlab/mpich-1.2.5-tools \ 

--with-device=globus2:-flavor=gcc32dbg --with arch=LINUX --enable-g 

4.2.7 - NTP (Νetwork Time Protocol) 

4.2.8 - GSISSH 

$GPT_LOCATION/sbin/gpt-build -verbose /home/globus/gridlab-

programs/gsi_openssh_bundle/gsi_openssh-2.9-src.tar.gz gcc32dbg

GSI_OPENSSH_GPTMACRO="--with pam --with-tcp wrappers" 

$GPT_LOCATION/sbin/gpt-postinstall

Θέλουµε το gsissh να «ακούει» στην «πόρτα» 2222, για αυτό τροποποιούµε 

κατάλληλα τον «δαίµονα» ως εξής: 
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 βάζοντας το «-p 2222» µετά το SSHD_ARGS στο τµήµα αρχικοποίησης µεταβλητών. 
  
 Κατόπιν µε την: 

  
 ξεκινάµε και σταµατάµε την υπηρεσία. 
  
 Επειδή υπάρχει ήδη ο server SSH στο /usr/bin/SXXsshd 
 

 
κρατάµε ένα backup αυτού και στη θέση του αντιγράφουµε αυτόν του GSISSH. Μετά 

σταµατάµε τον παλιό SSH server και ξεκινάµε τον GSI. ∆ηλαδή: 

  
 

 
Όπου $INITDIR ο φάκελος στον οποίο υπάρχουν τα scripts εκκίνησης και 

τερµατισµού. Σε εµάς είναι στο /etc/init.d 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Το  Globus Toolkit παρέχει όπως είδαµε στους προγραµµατιστές το GIS ή 

αλλιώς Metadata Directory Service (MDS). Προς το παρών η υποδοµή του GIS 

βασίζεται σε δύο ειδών is υπηρεσίες πληροφοριών, την Grid Resource Information 

Service (GRIS) ή αλλιώς iServe και την Grid Index Information Service (GIIS) ή 

iStore. Η iServe παρέχει πληροφόρηση για ένα συγκεκριµένο πόρο ενώ η iStore 

µπορεί να θεωρηθεί ως ένας αθροιστικός φάκελος επειδή η iStore συλλέγει 

πληροφορίες από πολλαπλούς iServe servers και τις παρέχει σαν ένα σύνολο 

πληροφοριών.  

pico $GLOBUS_LOCAT ON/sbin/SXXsshd 

$GLOBUS_LOCATION/sbin/SXXsshd start|stop 

mv $INITDIR/sshd $INITDIR/sshd.bak  

cp $GLOBUS_LOCATION/sbin/SXXsshd $INITDIR/sshd  

$INITDIR/sshd.bak stop 

$INITDIR/sshd start  

4.2.9 - GRIDLAB MDS Webservice (iGrid) 

Η υπηρεσία πληροφόρησης βασίζεται σε µια σχεσιακή DBMS (εδώ 

χρησιµοποιείται Postgresql) και αξιοποιεί µια αποτελεσµατική πολιτική εύρεσης 

πληροφοριών. Μπορεί να διαχειριστεί πληροφορίες που εξάγονται κατευθείαν από τον 
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υπολογιστικό πόρο όπου τρέχει ο server, αλλά µπορεί επίσης να διαχειριστεί 

παρεχόµενες από το χρήστη πληροφορίες. Έτσι το  iGrid έχει παροχείς πληροφοριών 

συστήµατος αλλά και παροχείς πληροφοριών χρήστη που επιτρέπουν τους χρήστες 

να αποθηκεύουν πληροφορίες. Η υλοποίηση περιλαµβάνει την εξαγωγή πληροφοριών 

από τους παροχείς συστήµατος σε XML µορφή, καθώς οι πληροφορίες χρηστών 

µπορούν να δοθούν απευθείας χρησιµοποιώντας µια απλή web service µέθοδο 

καταχώρησης. Η web service βασίζεται στο gSOAP toolkit, το GSI plugin για gSOAP 

και στη GrelC library. Χρησιµοποιείται το µοντέλο push για την παροχή πληροφοριών 

στο iStore από τις Iserve υπηρεσίες. 
  
 Η θέση του iGrid στην αρχιτεκτονική του GridLab φαίνεται παρακάτω: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Η εγκατάσταση του MDS έχει ως εξής: 

  

 Αποσυµπίεση  source 

tar xzvf GridLab-MDS-2.0.tar.gz 

 

Το ίδιο για τον gSOAP compiler 
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 θέλουµε το αρχείο του compiler στο φάκελο του MDS. 

  
 ∆ηµιουργία φακέλου για αποθήκευση δεδοµένων 

  
 build 

  
 make  
 

 
Προσθέτουµε πρώτα το DN µας στο αρχείο ./etc/authorized_dn. (Το DN το 

βρίσκουµε από το αρχείο grid-mapfile χωρίς να πάρουµε το glabNNN)  
  
 make install 

  

  
 στη συνέχεια τροποποιούµε το  

  
 Configuration:  
 Χρησιµοποιούµε την πόρτα 21000 για τη webservice, την οποία την τρέχουµε ως 

απλός χρήστης, όχι root. Για αυτό θα χρειαστούµε ένα αντίγραφο του host 

πιστοποιητικού που να είναι readable µόνο από το χρήστη αυτό:  

tar xzv  gsoap-linux-2.3.tar.gz 

cp gsoap linux-2.3/soapcpp2 GridLab-MDS-2.0/mds_web_service/bin/ 

mkdir -p /va /cache/mdsdb 

cd GridLab-MDS-2 0/mds_web_service 

. /etc/gridlab.conf 

./configure --with spool-dir=/var/cache/mdsdb 

cd ../mds_schema

./configure --with spool-dir=/var/cache/mdsdb 

make 

make ins all 

cd $GLOBUS_LOCATION/etc 

cat gridlab-ldif.conf >>grid-info-resource-ldif.conf 

$GLOBUS_LOCATION/etc/grid-info-slapd.conf, εισάγοντας τη γραµµή 

include GLOBUS_LOCATION/etc/gridlab.schema 
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Καταχωρούµε την webservice στον εαυτό της (αποτελεί και δοκιµή λειτουργίας της 

MDS webservice):  

  
 

 
όπου 

 ( ./mds_web_service/src/stub/mds.wsdl)   
  
 Για να ελέγξουµε το GRIS εκτελούµε το παρακάτω: 

  
 Επίσης πρέπει να καταχωρήσουµε το µηχάνηµά µας στον GIIS στο 

su - root 

cd /e c/grid-security/ 

cat hostcer pem hostkey.pem >hostproxy.pem 

chmod 400 hostproxy.pem 

cp hostp oxy.pem proxycopy.pem 

chown globus proxycopy.pem 

expor  X509_USER_CERT=/etc/grid-security/proxycopy.pem 

expor  X509_USER_KEY=/etc/grid-security/proxycopy.pem 

cd $MDS_LOCATION/server/ 

./gridlab-mds-webservice -p 21000 & 

MACHINE=pclab120.telecom.ntua.gr

$MDS_LOCATION/bin/g idlab-webservice-register client \ 

-h $MACH NE -p 21000 \

-s "MDS WS" -d "MDS webservice" \

-w "http://somewhere.org/mds.wsdl \ 

-r "httpg://$MACHINE:21000/" \ 

-k "GridLab MDS webservice" 

http://somewhere.org/mds.wsdl µία πραγµατική URL που δείχνει στην 

τοποθεσία του αρχείου που δηµιουργείται στη διάρκεια του compilation.  

grid info-search x -h $MACHINE \ 

 -b GridLab-Mds-WebServices-Group=webservices,Mds Host-hn=$MACHINE,Mds-Vo-

name=local,o=grid

mds.gridlab.org. 

Αυτό γίνεται µε τις ακόλουθες ρυθµίσεις στο αρχείο  

$GLOBUS_LOCATION/etc/grid-in o-resource register.conf  
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 και µετά επανεκκίνηση του Globus MDS. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Mercury Monitor έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

παρακολούθησης του grid, συµβαδίζοντας πάντα µε την πρόταση του Grid Monitoring 

Architecture του Global Grid Forum Performance Working Group: παρέχει δεδοµένα 

ελέγχου που αναπαρίστανται µε ένα µετρικό σύστηµα µέσω «pull and push access 

semantics» δηλαδή µε ελαχίστου µεγέθους πακέτα δεδοµένων που σκοπό έχουν τον 

έλεγχο. Υποστηρίζει παρακολούθηση των οντοτήτων ενός grid όπως πόρων και  

εφαρµογών µε έναν γενικό, επεκτάσιµο, εξελικτικό και βαθµιαίο τρόπο. Εφαρµόζεται 

µε έναν διαµορφώσιµο τρόπο µε έµφαση στην απλότητα, στην αποδοτικότητα, στη 

φορητότητα και στη χαµηλή παρέµβαση στο παρακολουθούµενο σύστηµα, 

διαθέτοντας τις υπηρεσίες του στα υπόλοιπα συστήµατα του GridLab. 
 Η θέση του στην αρχιτεκτονική είναι: 

dn: Mds-Vo-Op name=register  Mds-Vo-name=gridlab, o=grid 

regtype: mdsreg2 

reghn: mds.gridlab org 

regport: 2135

regperiod: 600 

type: ldap 

hn: pclab120.telecom.ece.ntua.gr 

port: 2135 

roo dn: Mds-Vo-name=local, o=g id 

ttl: 1200 

timeout: 20 

mode: cachedump 

cachettl: 30

bindmethod: ANONYM-ONLY 

4.2.10 - Monitoring System Mercury 
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Η εγκατάστασή του έχει ως εξής: 

 
 

 
Στη γραµµή εντολών µετά την απόσυµπίεση του πακέτου mercury-monitor-

2.1.4 tar.gz κάνουµε: .

f I -

t

r/

I .

. con igure --prefix=$GRIDLAB_MON TORING_LOCATION --with-java

includes=/usr/java/j2sdk1.4.2_03/include/ 

 

make 

Αν αποτύχει πρέπει να χρησιµοποιήσουµε gmake ή gcc >= 3. 

make ins all 

 
 

 

 

testing: 

cd $GRIDLAB_MONITORING_LOCATION 

mkdir -p va run 

sbin/lm -d 

και σε ένα άλλο shell: 

$GRIDLAB_MONITORING_LOCAT ON/bin/monclient -n host loadavg -p 

host=pclab120.telecom.ntua.gr monp://localhost  
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 configuration:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα local monitor (lm) πρέπει να τρέχει σε κάθε host στο οποίο υπάρχει κάποιος 

πόρος ή διεργασία που πρέπει να παρακολουθείται (από default ο lm χρησιµοποιεί 

την πόρτα 3570). Για clusters ένας main monitor (mm) πρέπει να τρέχει στον 

πρωτεύοντα κόµβο. Ο main monitor χρειάζεται για τη λειτουργία του µία λίστα µε 

URLs των lm στο @syscon dir@/cluster_hosts το οποίο συµπληρώνεται από τους 

system administrators. Επειδή στις default ρυθµίσεις, και οι lm και ο mm 

χρησιµοποιούν την port 3570, υπάρχει ασυµβατότητα. Για αυτό οι hosts που τρέχουν 

και τους δύο monitors πρέπει να ξαναρυθµίσουν τον τοπικό από το  (.../etc/lm.conf) 

και να κάνουν τις εξής αλλαγές: 

 σε 

  
 

 
Εµείς κάναµε την αλλαγή αυτή στον pclab120.telecom.ntua.gr εφόσον ήταν ο 

κεντρικός host. Ο pclab121.telecom.ntua.gr έµεινε ως έχει. 
 Το αρχείο cluster_hosts πρέπει τώρα να αλλαχθεί ως εξής  

 Παράδειγµα:  

  
 Επίσης καλό θα ήταν να βάλουµε αρχικά στο αρχείο ACLs τις γραµµές  

  

 

 

 

Σκοπός του Delphoi είναι να παρέχει στοιχεία προσαρµογής (adaptive 

components) στις άλλες µονάδες του Grid Application Toolkit (GAT). Τα  adaptive 

components παίρνουν δυναµικά, σαν είσοδο πληροφορίες για τους πόρους του  Grid 

(κατάσταση δικτύου, διαθεσιµότητα CPU, µνήµης, κ.α). Τις πληροφορίες αυτές τις 

επεξεργάζονται σύµφωνα µε κάποια µοντέλα πρόβλεψης επίδοσης τα οποία 

υλοποιούν προσαρµοζόµενες στρατηγικές οι οποίες επιτρέπουν στις εφαρµογές να 

  Listen "monp://*" 

  Listen "monp://localhost:3571" 

  <hostname> <url of the local monitor on hat host> 

pclab120.telecom.ntua.gr    monp://localhost:3571

pclab121.telecom.ntua.gr    monp://147.102.19.121:3570 

allow monitor host.loadavg to everyone; 

allow monitor application.message to everyone;

4.2.11 - Adaptive Components – DELPHOI, Pythia 
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χρησιµοποιούν τους συγκεκριµένους πόρους µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. 

Αυτός ο µηχανισµός χρησιµοποιείται µε τη γενική µορφή του σε πολλές περιπτώσεις 

όπως πρόσβαση σε δεδοµένα, χρονοπρογραµµατισµός, δυναµική επαναρύθµιση 

εφαρµογών. 

 

 

 

 

Στο Delphoi, γενικεύονται οι βασικές τεχνικές συλλογής δεδοµένων ελέγχου 

(από το Mercury), τα οποία συσχετίζονται µε µοντέλα βελτίωσης επίδοσης, 

παρέχοντας έτσι προβλέψεις µικρών περιόδων. Οι προβλέψεις αυτές 

χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή των εφαρµογών ή σαν είσοδος για άλλες 

υπηρεσίες  (πχ GRMS). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Η παραπάνω εικόνα δείχνει τα βασικά συστατικά του λογισµικού και τη θέση 

τους στα επίπεδα της αρχιτεκτονικής του GridLab. Ένας µεγάλος αριθµός από 

στοιχεία (στο core layer) κατανέµονται στο Testbed. Τα στοιχεία αυτά (ονοµάζονται 

Pythias), είναι υπεύθυνα για την συλλογή τοπικών πληροφοριών. (Βλέπουµε ότι η 

ονοµατολογία δεν είναι τυχαία…). 

Το Delphoi είναι ένα κεντρικοποιηµένο σύστηµα στο επίπεδο υπηρεσιών. 

Χρησιµοποιώντας ένα web service interface, µας επιτρέπει την ανάκτηση ιστορικών 
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δεδοµένων και µικρής διάρκειας προβλέψεων από τα Pythias. Παρέχει επίσης και 

λεπτοµερή δεδοµένα σχετικά µε επιδόσεις σε πολλές άλλες υπηρεσίες. 

 Εγκατάσταση: 
 Εµείς έπρεπε να εγκαταστήσουµε µόνο την Pythia και όχι το Delphoi.  
 

 
Επίσης η Pythia πρέπει να τρέχει ως µη root account, ώστε να επιτρέψουµε αυτόµατα 

updates. 
 Μετά την αποσυµπίεση του source package: Py hia-1.0.tar.gz  κάνουµε τα εξής: 
  
 build 
 προσθέτουµε στο

 Pathrate Pathchirp: 

 Αντιγράφουµε τους φακέλους bin, logs, jars από το αποσυµπιεσµένο Pythia στο 

$GRIDLAB_ADAPTIVE_LOCATION 
 αλλάζουµε τον owner όλων των αρχείων στο $GRIDLAB_ADAPTIVE_LOCATION  σε 

$GRIDLAB_ADAPTIVE_USER πχ

chown -R $GRIDLAB_ADAPTIVE_USER $GRIDLAB_ADAPTIVE_LOCAT ON 
  
 Configuration: 
 

 

 

Αντιγράφουµε το pythia.config στο $GRIDLAB_ADAPTIVE_LOCATION, µετατρέπουµε 

τα path στα Pathrate, Pathchirp και Mercury και αλλάζουµε owner σε 

$GRIDLAB_ADAPTIVE_USER 

 

  /etc/gridlab conf  τις απαιτούµενες µεταβλητές, όπως 

expor  GRIDLAB_ADAPT VE_LOCATION=GRIDLAB_LOCATION/pythia 

expor  GRIDLAB_ADAPTIVE_USER=glab018 

./configure -with-gridlab 

 make  

 make install 

pythia module.pa hra e.option.sender.path=... 

py hia.module path ate.op ion receiver.path=...       

py hia.module pathchirp.option.sender.path= .. 

py hia.module pathchirp.op ion receiver.pa h=... 

pythia module.mercury.option.path=... 

προσθέτουµε στο /etc/gridlab.conf 
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 Με το  

 µπορούµε να σταµατάµε και να ξεκινάµε την Pythia. 
  
 Υπάρχει σελίδα  Pythia test page στο site του GridLab για έλεγχο της εγκατάστασης. 
  
  
 

 

 

Με τα παραπάνω πακέτα λογισµικού τελειώνει και το τµήµα του GridLab Testbed. Θα 

αναφερθούµε στη συνέχεια στα υπόλοιπα βασικά τµήµατα χωρίς την διαδικασία 

εγκατάστασης τους. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIDLAB_ADAPTIVE_PID_FILE =  (τοποθεσία του αρχείου όπου είναι αποθηκευµένο

το pid της py hia που τρέχει)  

$GRIDLAB_ADAPTIVE_LOCATION bin/control-pythia  

4.3 – Περιγραφή πρόσθετων πακέτων λογισµικού για 

τη λειτουργία του GridLab εκτός Testbed  

 

4.3.1 - Data Management and Visualization (DATA) 

Το πακέτο αυτό παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται από το grid του  

GridLab για να διαχειρίζεται τα δηµόσια και ιδιωτικά αρχεία και δηµιουργεί ένα πλαίσιο 

που επιτρέπει τη ροή δεδοµένων από τις εφαρµογές για οπτικοποίησή τους 

(visualization). Τα δεδοµένα εισάγονται από προσοµοιώσεις και πειράµατα και 

αποθηκεύονται σε αρχεία για µελλοντική ανάκτηση. Στη συνέχεια αναλύονται, 

µετασχηµατίζονται σε υπολογιστικές διεργασίες και µεταφέρονται στο χρήστη για 

εµφάνιση ή άλλους χειρισµούς. Το πακέτο GridLab's Data Access and Management 

παρέχει την υποδοµή για αποδοτική διαχείριση και µεταφορά µεγάλων σετ 

δεδοµένων στο Grid. Ο πυρήνας της υποδοµής του  πακέτου αυτού αποτελείται από 

τις εξής υπηρεσίες: Replica Catalogue για tracking και οργάνωση του Grid filespace, 

File Service για να παρέχει αποδοτική µεταφορά δεδοµένων και  StorageBox για 

αρχειοθέτηση (archiving) και καταχώρηση δεδοµένων. 

Η θέση του στην αρχιτεκτονική: 
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4.3.2 - Grid Security, GridLab Authorization Service (GAS) 

 

 

Ο  κύριος σκοπός του GAS είναι να παρέχει τη λειτουργικότητα που θα µας 

επιτρέψει να υλοποιήσουµε τις περισσότερες απαιτήσεις εξουσιοδότησης σε 

περιβάλλοντα grid. Το GAS έχει σχεδιαστεί ως ένα εµπιστευτικό σηµείο για τον 

καθορισµό των πολιτικών ασφαλείας για πολύπλοκες υποδοµές grid. Επειδή η 

ελαστικότητα είναι απαίτηση κλειδί, πρέπει να υλοποιεί διάφορα σενάρια ασφάλειας, 

βασιζόµενο σε µοντέλα push ή pull, ταυτόχρονα.  

 

 

 

Επίσης το GAS είναι ανεξάρτητο από συγκεκριµένες τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται σε χαµηλότερα layers, και είναι πλήρως χρηστικό σε περιβάλλοντα 

βασισµένα στο Globus. Η υψηλή ελαστικότητα επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του 

modular σχεδιασµού του GAS.  

∆ιαιρείται σε 5 λογικά στοιχεία, µε το κύριο GAS core module να είναι 

υπεύθυνο για να παίρνει αποφάσεις εξουσιοδότησης βασισµένο σε καθορισµένη 

πολιτική ασφαλείας, η οποία λαµβάνεται ως ένα σετ από permissions για 



Κεφάλαιο 4  -  GridLab Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

συγκεκριµένα subjects (πχ χρήστης) και αντικείµενα (πχ πόρος). Τα υπόλοιπα 

στοιχεία είναι υπεύθυνα για: διαχείριση πολιτικής ασφαλείας (Management 

Components), επικοινωνία µεταξύ users/applications/services και GAS 

(Communication Components), συνεργασία µε ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων όπου 

αποθηκεύονται οι πληροφορίες της πολιτικής αυτής (Database with Policy Security), 

αλληλεπίδραση µε άλλες λύσεις ασφαλείας όπως υπηρεσίες πιστοποίησης (Integration 

with Security Solutions). 
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 Η θέση του GAS  στην αρχιτεκτονική: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

4.3.3 - Grid(Lab) Resource Management 

 

 

 

 

 

 

Το GridLab Resource Management System (GRMS) είναι ένα open source meta-

scheduling σύστηµα, που υλοποιήθηκε στο GridLab Project, και επιτρέπει τους 

προγραµµατιστές να αναπτύξουν συστήµατα διαχείρισης πόρων για grid υποδοµές 

µεγάλης κλίµακας. Το GRMS παρέχει στους προγραµµατιστές εφαρµογών 

λειτουργικότητα σε επίπεδο χρήστη µε µια πιο αφηρηµένη άποψη των πολύπλοκων 

τεχνολογιών Grid χαµηλότερου επιπέδου. 

 

 

 

 

Βασισµένο στη δυναµική ανακάλυψη και επιλογή πόρων, χαρτογράφηση 

(mapping) και προηγµένη µεθοδολογία χρονοπρογραµµατισµού, συνδυασµένο µε 

αρχιτεκτονική ελέγχου µε ανάδραση και υποστήριξη από τις άλλες Middleware 

υπηρεσίες του GridLab, το GRMS  αντεπεξέρχεται σε δυναµικά περιβάλλοντα Grid και 

σε προκλήσεις διαχείρισης πόρων όπως ισορροπία φόρτου σε clusters  και άλλα 

συστήµατα υψηλού υπολογιστικού φόρτου, αποµακρυσµένο έλεγχο εργασιών, ή 

υποστήριξη οργάνωσης αρχείων.  
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Ο κύριος στόχος του GRMS είναι να διαχειριστεί ολόκληρη τη διαδικασία 

αποστολής εργασιών στο grid και τον έλεγχο της αναµονής τους στα τοπικά 

συστήµατα όπως Condor, PBS, LSF, N1 Grid Engine, ή και τον άµεσο έλεγχο των 

πόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

Το GRMS έχει σχεδιαστεί ως ένα ανεξάρτητο σετ από στοιχεία για διαδικασίες 

διαχείρισης πόρων που µπορούν να εκµεταλλευτούν τις διάφορες υπηρεσίες χαµηλού 

επιπέδου όπως GRAM, GridFTP και Mercury Grid Monitoring System, καθώς επίσης και 

middleware υπηρεσίες του grid, όπως  GridLab Authorization Service, Replica 

Management Service, File Movement Service ή Delphoi Services. Όλες αυτές οι 

υπηρεσίες συνεργάζονται για να παρέχουν ένα συνεκτικό, προσαρµόσιµο και 

ανθεκτικό ενδιάµεσο επίπεδο (middleware layer) το οποίο ταιριάζει δυναµικά στις 

διάφορες grid υποδοµές.  

Μια αναπαράσταση της δοµής του GRMS φαίνεται παρακάτω: 
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 Η θέση του GRMS στην γενική αρχιτεκτονική του GridLab είναι: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.3.4 - Grid Application Toolkit (GAT)  

 

 

 

Το GAT είναι ένα σετ από συντονισµένα, γενικευµένα και ευπροσάρµοστα  

APIs για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Grid. Το GAT είναι σχεδιασµένο µε ένα 

διαµορφώσιµο, plug-and-play τρόπο, τέτοιο ώστε τα εργαλεία που αναπτύσσονται 

οπουδήποτε να µπορούν να εισαχθούν στο GAT. 
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το GAT και το GAT API βρίσκονται µεταξύ 

των εφαρµογών Grid και των διαφόρων τύπων grid middleware. Το GAT  σηκώνει το 

βάρος των προγραµµατιστών grid εφαρµογών παρέχοντάς τους ένα ενιαίο interface 

στα διάφορα είδη grid middleware. Συνεπώς οι προγραµµατιστές χρειάζεται να 

µάθουν µόνο ένα API, το GAT API, για να αποκτήσουν πρόσβαση στο grid. 

 

4.3.5 - Grid Portal, GridSphere 

To GridSphere παρέχει ένα an open-source Web portal (δικτυακή πύλη) το 

οποίο προσφέρει υποστήριξη για αναπτυσσόµενα portlets και δυνατότητα online 

τροποποίησης των websites. Το GridSphere είναι δηλαδή ένα γενικευµένο περιβάλλον 

για ανάπτυξη σχεδόν κάθε είδους Web εφαρµογής. Όµως ο απώτερος στόχος του 

GridSphere project είναι να αναπτύξει ένα σετ από ολοκληρωµένα, εύχρηστα portlets 

που να χρησιµοποιούν τα Grids για να συνεργάζονται online, να εκτελούν 

υπολογισµούς να διαχειρίζονται και να απεικονίζουν δεδοµένα και να έχουν πρόσβαση 

σε ένα µεγάλο αριθµό υπηρεσιών.  
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Όπως και το Grid Application Toolkit, το GridSphere έχει στόχο να γίνει ένα 

γενικευµένο σετ εργαλείων που θα δίνει τη δυνατότητα στους προγραµµατιστές να 

εισάγουν τις δικές τους τεχνολογίες Grid όπως απαιτείται από τις κοινότητες των 

χρηστών τους. Η προσέγγιση του  GridLab είναι να συµπεριλάβει τα κατάλληλα levels 

σε ένα API, όπως καθορίζεται από πραγµατικές περιπτώσεις, και να υποστηρίξει αυτό 

το API µε διαµορφώσιµες υπηρεσίες οι οποίες θα αντεπεξέρχονται κάθε φορά στα 

απαιτητικά standard των Web και Grid κοινοτήτων.  

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το σηµείο τελειώνει το τµήµα περιγραφής του GridLab Project το 

οποίο ήταν και το πρακτικό αντικείµενο αυτής της διπλωµατικής εργασίας. 

Ξεκινήσαµε από τα πιο χαµηλά levels (Globus Toolkit) και φτάσαµε κλιµακωτά µέχρι 

το GAT και το Portal τα οποία ανήκουν στην περιοχή του χρήστη (user area – top 

level). Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι το GridLab είναι ένα Project που συνεχίζεται 

(τουλάχιστον κατά τη διάρκεια συγγραφής αυτής της εργασίας), διότι δοκιµάζονται 

συνεχώς νέες τεχνολογίες και βελτιώνονται οι ήδη υπάρχουσες. Για το λόγο αυτό 

κάποια τµήµατα να ίσως να µην ακριβή ή ακόµα ενδέχεται να έχουν αλλάξει εντελώς. 

Τελειώνοντας θα αναφέρουµε παρακάτω κάποια άλλα Grid Projects της Ευρώπης. 

http://www.gridlab.org/WorkPackages/wp-1/
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Κεφάλαιο 5 - Grid Υποδοµές στην 
Ευρώπη 
 
 

 

 

 

Είναι προφανές ότι η καθοδήγηση των Ηλεκτρονικών Υποδοµών γίνεται από  

Ερευνητικές και Ακαδηµαϊκές Κοινότητες, οι οποίες συνεισφέρουν σηµαντικά στην 

προτυποποίηση των σχετικών τεχνολογιών, και επιτρέπουν την ευρεία διάδοση τους 

σε άλλους τοµείς (eBusiness, eGovernment, κλπ.). 

 

 

 

 

 

Τα µεγάλα Grid project στην Ευρώπη χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

σε αυτά που αναφέρονται ως πρώτο κύµα και σε αυτά που αναφέρονται ως δεύτερο 

κύµα. Στο πρώτο κύµα συµπεριλαµβάνονται τα project που θεωρούνται 

«παλαιότερα» δηλαδή εκείνα που λάµβαναν χρηµατοδότηση πριν το 2001 ενώ στο 

δεύτερο κύµα περιλαµβάνονται εκείνα που θεωρούνται «νεότερα». Παρακάτω 

αναφέρουµε συνοπτικά τα project 

 

Στο πρώτο κύµα περιλαµβάνονται τα εξής project: AVO, CrossGrid, DAMIEN, 

DataGrid, DataTAG, EGSO, EUROGRID, GRIA, GridLab και GRIP. 

 

 

Στο δέυτερο κύµα συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω project: BioGrid, COG, 

FlowGrid, GEMSS, GRACE, GRASP, MammoGrid, MOSES, OpenMolGRID και SeLeVe. 

 
 

 

 

 

 

 

Τάσεις στην ανάπτυξη υποδοµών 

που ανήκουν στο πρώτο και στο δεύτερο κύµα. 

5.1 - Υποδοµές του πρώτου κύµατος 

 

Παρακάτω παραθέτουµε τις υποδοµές του πρώτου κύµατος και αναφέρουµε 

συνοπτικά τους κύριους στόχους που εξυπηρετεί η λειτουργία τους. 

 

AVO 

Ο κύριος στόχος του AVO είναι το χτίσιµο ενός Grid δεδοµένων και η παροχή 

µιας συλλογής από αρχεία δεδοµένων και εργαλεία λογισµικού για την εγκατάσταση 

ενός Visual Observatory. Αυτό το project ασχολείται µε την ανάπτυξη ενός κοινού 

υπόβαθρου πρότυπων meta-δεδοµένων για τη συνένωση διαφορετικών σετ 

δεδοµένων έτσι ώστε αυτά να περιέχουν και domain specific και non-specific meta-

δεδοµένα. Το project έχει επίσης δώσει προσοχή στην ανάπτυξη επιστηµονικών 
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µεθόδων για την εκµετάλλευση ευρείων βάσεων δεδοµένων. Το AVO δεν καθορίζει 

προς το παρόν µοντέλα αρχιτεκτονικής αλλά εξετάζει τα υπάρχοντα. 
  

 
Το CrossGrid αναπτύσσει τεχνικές για ευρείας κλίµακας εξοµοιώσεις και 

οπτικοποιήσεις που απαιτούν αποκρίσεις σε πραγµατικό χρόνο. 
 

 

 

Επίσης αντιµετωπίζει θέµατα όπως η κατανοµή των δεδοµένων εισόδου, η εξοµοίωση 

και η οπτικοποίηση, η ανάπτυξη προγραµµάτων, η ανάλυση της απόδοσης και η 

ανεξαρτήτου πλατφόρµας εικονική πραγµατικότητα.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το project προέρχεται από το χώρο των υψηλής απόδοσης 

υπολογιστικών εφαρµογών και ασχολείται µε το πρόβληµα της ανάπτυξης 

εφαρµογών για υπολογιστικά Grid. Στις εφαρµογές υψηλής υπολογιστικής απόδοσης 

εκείνος που αναπτύσσει την εφαρµογή εξαντλείται στην επιλογή από τα διαθέσιµα 

πρότυπα όπως το Message Passing Standard (MPI) και σε µερικά εργαλεία που 

διευκολύνουν την ανάπτυξη και ανάλυση της εφαρµογής του. Ο κεντρικός στόχος 

του project είναι η παροχή αυτών των γνωστών και υψηλά αποδεκτών εργαλείων στα 

υπολογιστικά Grid. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τα εργαλεία πρέπει να 

επεκταθούν στις ιδιότητες του Grid. Επιπλέον αυτά τα εργαλεία ελέγχονται στα 

βιοµηχανικά περιβάλλοντα µε εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή 

παραγωγή. 

 

 

 

 

 

Το DataGrid σχεδιάζει, υλοποιεί και εκµεταλλεύεται ένα Grid από δεδοµένα και 

επεξεργαστές. Αυτό επιτρέπει σε κατανεµηµένα δεδοµένα και επεξεργαστές να 

εκτελούν ευαίσθητους επιστηµονικούς υπολογισµούς. Το project αναπτύσσει το 

απαιτούµενο λογισµικό για την υλοποίηση αυτής της λειτουργικότητας σε συνεργασία 

µε κάποια κέντρα ανάπτυξης της τεχνολογίας Grid που ενσωµατώνουν πρακτική και 

εµπειρία από προηγούµενες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και αλλού.  

CrossGrid 

DAMIEN 

DataGrid
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Σκοπός του DataTAG project είναι να δηµιουργήσει ένα ευρύ διηπειρωτικό 

Grid που εστιάζει σε προηγµένα θέµατα δικτύων και της διασύνδεσής τους 

επεκτείνοντας έτσι τις δυνατότητες της Grid ανάπτυξης. Το project αντιµετωπίζει τα 

θέµατα που αναδύονται στον τοµέα της υψηλής απόδοσης των Grid δικτύων 

συµπεριλαµβάνοντας την αξιόπιστη και υψηλής απόδοσης µεταφορά δεδοµένων και 

την από άκρη σε άκρη προσφοράς προχωρηµένων δικτυακών υπηρεσιών. 

Αντιµετωπίζει επίσης θέµατα που προκύπτουν στη σύνδεση ανάµεσα στα Grid 

επίπεδα όπως η πληροφόρηση και οι υπηρεσίες ασφαλείας.  

 
 

 

 

 

 

 

Το EGSO αντιµετωπίζει το πρόβληµα του συνδυασµού ετερογενών δεδοµένων 

από διασκορπισµένα αρχεία παρατηρήσεων σε ένα µοναδικό εικονικό dataset. Ένας 

νέος ενοποιηµένος κατάλογος θα επιτρέπει στους χρήστες να ψάχνουν για 

παρατηρήσεις από φαινόµενα ανεξαρτήτως χρόνου και τοποθεσίας που αυτά 

συµβαίνουν. Το EGSO θα προσφέρει ένα απλό interface για την επιλογή ανάκτησης ή 

επεξεργασίας δεδοµένων από τα αρχεία των συµµετεχόντων οργανισµών. 

 

 

Την εγκατάσταση ενός Ευρωπαϊκού Grid δικτύου από υψηλής απόδοσης υπολογιστικά 

κέντρα διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών. 

 

 

 

Τη λειτουργία και υποστήριξη του EUROGRID λογισµικού υποβάθρου. Το EUROGRID 

λογισµικό θα χρησιµοποιεί το υπάρχον διαδίκτυο και θα προσφέρει ασφαλή 

πρόσβαση στου χρήστες του. 

 

 

Την ανάπτυξη σηµαντικών Grid τµηµάτων λογισµικού και την υλοποίησή τους µέσα 

στο EUROGRID. 

 

 

Την επίδειξη κατανεµηµένων κωδικών εξοµοίωσης από διαφορετικές περιοχές 

εφαρµογής. 

 Τη συνεισφορά στην διεθνή Grid ανάπτυξη και τη σύνδεση µε τα µεγάλα διεθνή Grid 

project. 

DataTag 

EGSO 

EUROGRID 

Το EUROGRID έχει τους παρακάτω στόχους: 

Την παραγωγή του EUROGRID λογισµικού. Μετά το τέλος του project και το 

λογισµικό θα είναι διαθέσιµο ως προϊόν.  
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Το project GRIA έχει ως σκοπό να κάνει το Grid εύχρηστο από βιοµηχανίες και 

επιχειρήσεις. Το GRIA κατασκευάζει εργασιακά µοντέλα και διαδικασίες που 

καθιστούν εφικτή και οικονοµικά αποτελεσµατική την προσφορά και χρησιµοποίηση 

υπολογιστικών υπηρεσιών σε µια ανοικτή Grid αγορά. Το GRIA ιδρύθηκε µε βάση την 

ιδέα ότι θα έπρεπε να υποστηρίζει διαδικασίες εργασίας για την πρόσβαση σε Grid 

πόρους υποκείµενες σε περιορισµούς απόδοσης και ασφάλειας.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο αντικειµενικός σκοπός του GRIP είναι η υλοποίηση της σύνδεσης του 

Globus και του UNICORE δύο από τα µεγαλύτερα project λογισµικού για την 

υλοποίηση της λειτουργίας του Grid. Το GRIP θα επιδεικνύει τη συνδεσιµότητα 

εργασιών που υποβλήθηκαν από το UNICORE και τρέχουν πάνω σε πόρους που 

ελέγχονται αποκλειστικά από το Globus. Η επίδειξη θα γίνεται µε τη χρήση µοριακών 

εφαρµογών, ένα µοντέλο πρόγνωσης του καιρού που θα µπορεί να προσαρµόζεται 

δυναµικά τόσο σε τοπικούς όσο και σε αποµακρυσµένα τοποθετηµένους πόρους.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIA 

GRIP 

5.2 - Υποδοµές του δεύτερου κύµατος 

 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τις υποδοµές του δεύτερου κύµατος και αναφέρουµε 

συνοπτικά τους κύριους στόχους που εξυπηρετεί η λειτουργία τους. 

 

BIOGRID 

Ο σκοπός του BIOGRID είναι η διεξαγωγή ενός τεστ για την Grid προσέγγιση 

της βιοτεχνολογικής βιοµηχανίας. Αυτό το τεστ αποτελείται από δύο µεγάλα βήµατα. 

Πρώτον την υλοποίηση τριών υπαρχόντων τεχνολογιών και δεύτερον την παραγωγή 

ενός λειτουργικού πρωτοτύπου. Οι υπάρχουσες τεχνολογίες που πρέπει να 

υλοποιηθούν είναι η 1) PSIMAP agent τεχνολογία 2) classification server 3) space 

explorer. Το BIOGRID θα αλλάξει την προοπτική των βιολόγων από µια ορισµένη 

οπτική γωνία βιολογικών δεδοµένων σε µια πιο ολοκληρωµένη άποψη από 
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καταγραµµένα δεδοµένα συνυφασµένα µε δεδοµένα αλληλεπίδρασης. Αυτό αποτελεί 

τη βάση της νέας γενιάς για την έρευνα στις µεγάλες βιολογικές βάσεις δεδοµένων.  
  

 

 

 

 

 

Το COG project αντιµετωπίζει το πρόβληµα της πρόσβασης και της 

επικοινωνίας δεδοµένων που διατηρούνται σε διαφορετικά format και που είναι 

διασκορπισµένα σε διαφορετικά συστήµατα. Ο σκοπός του COG είναι η χειροπιαστή 

επίδειξη της αξίας της εφαρµογής των Grid τεχνολογιών στη βιοµηχανία. Το COG 

λειτουργεί σε επίπεδο test-bed για επιστηµονικές και τεχνολογικές καινοτόµες 

προσεγγίσεις. 
  

 

 

 

 

 

Ο στόχος του FlowGrid είναι η εγκαθίδρυση ενός CFD εικονικού οργανισµού 

µε την εγκατάσταση µιας Grid υποδοµής και µε την ανάπτυξη και διαµοίραση 

λογισµικού, υπολογιστικών πόρων και γνώσης. Το FlowGrid είναι ένα παράδειγµα 

υπολογιστικού Grid περιβάλλοντος µε την προοπτική να φέρει την επανάσταση στον 

τρόπο µε τον οποίο οι CFD εξοµοιώσεις ρυθµίζονται, εκτελούνται και 

παρακολουθούνται σε γεωγραφικά κατανεµηµένους υπολογιστικού πόρους.  
  

 

 

 

 

 

 

 

Το GEMSS θα επιδείξει πως οι Grid τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να βελτιώσουν την ιατρική περίθαλψη και να βοηθήσουν την Ευρώπη να ηγηθεί 

αυτής της προσπάθειας. Το GEMSS είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό ιατρικό υπολογιστικό 

Grid και έχει σκοπό να παρέχει πληθώρα ψηφιακών υπηρεσιών σε ένα ιατρικό 

περιβάλλον. Η παροχή πρόσβασης σε νέα εργαλεία για βελτιωµένες διαγνώσεις, σε 

σχεδιασµούς και διαδικασίες εγχειρήσεων θα δηµιουργήσει όφελος στον τοµέα της 

υγείας. Επιπλέον το GEMSS θα αναπτύξει ένα λειτουργικό καινοτόµο Grid για ιατρικές 

υπηρεσίες βασιζόµενο στο κοινό Grid στάνταρ OGSA.  
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Το GRACE σκοπεύει να κάνει Τerabytes πληροφορίας η οποία είναι 

κατανεµηµένη γεωγραφικά σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες άµεσα προσβάσιµη. Το 

GRACE χειρίζεται αδόµητες πληροφορίες κειµένου (text αρχεία, έγγραφα, ιστοσελίδες 

κ.λ.π.). Αυτού του είδους η πληροφορία τυπικά είναι εκείνη που χρησιµοποιείται από 

τις µηχανές αναζήτησης. Σήµερα οι µηχανές αναζήτησης είναι εξαιρετικά 

κεντρικοποιηµένες. Για να δεικτοδοτήσουν ένα έγγραφο πρέπει να το κατεβάσουν να 

το επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν το ευρετήριο µε όλα αυτά να γίνονται σε µια 

κεντρική τοποθεσία. Ωστόσο η κεντρική προσέγγιση µπορεί µερικές φορές να µην 

είναι εφαρµόσιµη. Το GRACE συγκεκριµένα αντιµετωπίζει αυτές τις καταστάσεις στις 

οποίες ένα κεντρικό ευρετήριο είναι απλά ανέφικτο.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Το GRASP project έχει ως σκοπό τη µελέτη, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και 

την επικύρωση ενός νέου αναπτυγµένου συστήµατος υποβάθρου για Application 

Service Provision (ASP) που βασίζεται σε Grid τεχνολογίες. Το ASP υλοποιηµένο µε τη 

χρήση Grid τεχνολογιών θα χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό επίπεδο διαστρωµάτωσης, 

αξιοπιστίας και ασφάλειας, προηγµένες λειτουργίες διαχείρισης λογαριασµών, 

ποιότητας υπηρεσίας και διαχείρισης πόρων. Το GRASP αποτελεί µια καινοτοµία στο 

ASP πεδίο τόσο από τεχνολογικής όσο και από επιχειρησιακής άποψης.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Το MammoGrid project θα αναπτύξει µια ευρεία Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων 

από mammograms που θα χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ενός σετ σηµαντικών 

ιατρικών εφαρµογών και τη διερεύνηση πιθανής δυνατότητας του Grid να 

υποστηρίξει αποτελεσµατικά τη συνεργασία ανάµεσα σε επαγγελµατίες από όλη την 

Ευρώπη. Το MammoGrid consortium σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ένα Grid µοντέλο 

για να επιτρέψει κατανεµηµένους υπολογισµούς που επεκτείνονται πέρα από τα 

εθνικά σύνορα. Αυτό το Grid υπόβαθρο θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση νέων 

αλγορίθµων ως λογισµικό που έχει αναπτυχθεί απευθείας µέσα από το project.  
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Το MOSES είναι τα αρχικά από το MOdular and Scalable Environment for the 

Semantic web. Το MOSES στοχεύει στην ανάπτυξη νέου λογισµικού και 

µεθοδολογικών περιβαλλόντων που θα βοηθήσουν τους παρόχους των περιεχοµένων 

να χτίσουν ένα τµηµατικό και scalable Grid στο οποίο τα περιεχόµενα των 

ιστοσελίδων µπορούν να διαχειριστούν και να ερωτηθούν. Με το MOSES οι χρήστες 

θα είναι ικανοί να βρίσκουν και να εξάγουν γνώση, να θέτουν ερωτήσεις 

εκφρασµένες σε φυσική γλώσσα και να παίρνουν απαντήσεις σε φυσική γλώσσα 

δηµιουργηµένες από το σύστηµα σύµφωνα µε την αποθηκευµένη γνώση. Αυτό 

ανοίγει ένα παράθυρο στις µελλοντικές Web εφαρµογές στις οποίες η φυσική γλώσσα 

θα επιτρέπεται ως µέσο επικοινωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους και τους 

υπολογιστές. 

 
 

 

 

Ο κύριος στόχος του OpenMolGRID είναι η παροχή ενός ενοποιηµένου και 

επεκτεταµένου περιβάλλοντος για την επίλυση µοριακών σχεδιαστικών εργασιών 

σχετικές µε τη χηµεία, τη φαρµακευτική και την βιοπληροφορική.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Self e-Learning Network είναι µια κατανεµηµένη αποθήκη από 

εκπαιδευτικά metadata που περιγράφουν αντικείµενα εκµάθησης τα οποία είναι 

διαθέσιµα στο Web και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον καθένα που το 

επιθυµεί ή και να ανανεωθούν µε καινούρια, πάλι από οποιονδήποτε το θελήσει. Τα 

πληροφοριακά και γνωστικά Grid απαιτούν semantic integration των ετερογενών 

πηγών πληροφορίας. Για την επίτευξη αυτού απαιτούνται κοινά metadata και 

στάνταρ, αυτόµατη συνδιαλλαγή και υλοποίηση των metadata, καθορισµό 

προσωποποιηµένων οπτικών πάνω στα metadata, υποστήριξη των δοµηµένων και 

αδόµητων ερωτήσεων πάνω σε αυτά και ανίχνευση ενηµέρωσης των αλλαγών των 

metadata. 
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OpenMolGRID 

SeLeVe 



Το άµεσο µέλλον των τεχνολογιών Grid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 Το άµεσο µέλλον των τεχνολογιών Grid 
  

 

 

 

 

Τα Grids µέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στα στενά ακαδηµαϊκά όρια αλλά τώρα 

τελευταία έχουν αρχίσει να κάνουν τα βήµατά τους και σε άλλους οργανισµούς και 

επιχειρήσεις. Μεγάλες εταιρείες πλέον παρέχουν grid λύσεις, ακόµα και εταιρείες 

κατασκευής επεξεργαστών προσανατολίζονται στη σχεδίαση επεξεργαστών 

πολλαπλών νηµάτων ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις λύσεις grid, προσβλέποντας 

σε µια µελλοντική εκτεταµένη χρήση τους.  

 

 

 

 

 

 

 

∆ε θα αργήσει η παγκόσµια κοινότητα να πειστεί για την αξία αυτής της 

τεχνολογίας. Θα δούµε σε λίγο τα grid να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της κρατικής –

κυβερνητικής δοµής όπως στην αντιµετώπιση προβληµάτων (απόκριση σε 

καταστροφές, εύρεση αποθηκευτικού χώρου µε ασφαλή εφεδρικά αντίγραφα), ή 

στους αµυντικούς µηχανισµούς. Επίσης τα grid θα παίξουν σηµαντικότατο ρόλο 

στους νοσηλευτικούς οργανισµούς, κάνοντας δυνατή την εύρεση σε κεντρικό ιατρικό 

αρχείο παρόµοιων περιστατικών, ή παρέχοντας εφαρµογές υψίστης σηµασίας όπως 

τηλεϊατρική και επέµβαση εξ αποστάσεως. Η υπολογιστική οικονοµική αγορά θα είναι 

µια τεράστια κοινότητα όπου θα εισχωρήσουν σε µεγάλο βαθµό οι grid υπηρεσίες 

καθώς θα εµφανιστούνε στην αγορά νέα προϊόντα - υπηρεσίες όπως µοντελοποίηση 

γραφικών ή interactive παιχνιδιών, υπολογιστικοί πόροι, θα υπάρξουν προµηθευτές 

δικτύων που προσφέρουν ορισµένου επιπέδου δικτυακές υπηρεσίες ή και άλλες 

οντότητες όπως τράπεζες 

 

Περιµένουµε δηλαδή να δούµε όχι µόνο ένα υπολογιστικό Grid αλλά πολλά το 

καθένα από τα οποία θα εξυπηρετεί διαφορετική κοινότητα µε τις δικές της 

απαιτήσεις και σκοπούς. Το ποια Grid θα εξελιχθούν θα µας το δείξει το άµεσο 

µέλλον! 
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