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Композицiя веб- та грiд-сервiсiв для рiшення прикладних задач
Переваги вiд використання грiд-технологiй у рiшеннi наукових, iнженерних чи бiзнес-

задач давно вiдомi. Нинi розробленi та набули поширення чимало пакетiв програмного
забезпечення промiжного шару (ПЗПШ) для забезпечення спiльного доступу до обчи-
слювальних ресурсiв (gLite, Globus Toolkit, Nordugrid ARC, UNICORE тощо). Однак та-
ке рiзноманiття програмних компонентiв, зважаючи на вiдсутнiсть загальноприйнятих
стандартiв для ПЗПШ грiд, є певною перешкодою на шляху до створення програмних
рiшень грiд наступного поколiння. Можна стверджувати, що досi не набули належної
поширеностi грiд-портали та iншi середовища iз дружнiм iнтерфейсом користувача, якi
б спиралися на базовi служби грiд, водночас приховуючи низькорiвневi деталi ПЗПШ.
Тому чималi зусилля грiд-спiльноти тривалий час спрямовувались на стандартиза-

цiю архiтектури, протоколiв та iнтерфейсiв ПЗПШ. Вiдносна iдеологiчна спорiдненiсть
грiд та веб-технологiй, а також значно краща стандартизацiя останнiх, зумовили по-
яву концепцiї грiд-сервiсу – як веб-сервiсу, що функцiонує в динамiчних умовах грiд-
середовища. Наслiдком руху в бiк конвергенцiї грiд та веб стала низка рекомендацiй та
стандартiв: OGSA, OGSI, WSRF. Усi вони в тiй чи iншiй мiрi впроваджували розшире-
ння до стандартних веб-сервiсiв з метою уможливлення реалiзацiї концепцiї “будь-яка
грiд-сутнiсть як сервiс”. Неприйняття веб-спiльнотою цих розширень означатиме брак
належної пiдтримки таких рiшень, несумiснiсть з iснуючим веб-iнструментарiєм та iн.,
що, певною мiрою, i насправдi має мiсце.
Натомiсть, бiльш практичним може бути пiдхiд, що пропонує використання стандар-

тних веб-сервiсiв лише як iнтерфейсу доступу до засобiв ПЗПШ: з конкретною метою за-
пуску грiд-задач, та без претензiй на стандарт сервiсно-орiєнтованої архiтектури ПЗПШ.
За такого трактування “грiд-сервiсiв”, досяжними є двi головнi мети: а) повна технiчна
сумiснiсть таких грiд-сервiсiв iз архiтектурою веб-сервiсiв (та усiм наявним iнструмен-
тарiєм), б) маскування низькорiвневих деталей рiзних ПЗПШ за WS-iнтерфейсом.
Такий пiдхiд дозволить, з-помiж iншого, використати композицiю веб- та грiд-сервiсiв

для побудови маршрутiв (потокiв) виконання грiд-задач (workflows), що, в свою чергу,
може бути використано у високорiвневих середовищах для користувачiв. На сьогоднi
iснує чимало мов опису потокiв виконання, таких як xLANG, SCUFL, OWL-S, WS-BPEL
тощо. Деякi з них орiєнтованi на стандартнi веб-сервiси, деякi – на особливостi грiд, де-
якi ж залучають семантичнi розширення чи просто є бiльш абстрактними мовами. В
основi бiльшостi цих мов лежить представлення маршруту виконання як направлено-
го графу, аналiз якого можливий через залучення мереж Петрi, пi-числення чи iнших
формалiзмiв. Поруч iз мовами, розробленi й iнструменти запуску та контролю за вико-
нанням таких маршрутiв, якi у випадку веб-сервiсiв також вiдомi як бiзнес-процеси.
Можливiсть складання маршруту виконання iз окремих незалежних функцiональ-

них одиниць, якими є веб-сервiси, означатиме бiльшу гнучкiсть системи, та, за умов
належної реалiзацiї, дозволить вирiшувати вiдносно складнi задачi у грiд широкому
колу користувачiв. У доповiдi висвiтлюються окремi аспекти застосування композицiї
веб-сервiсiв для побудови розвинених середовищ рiшень прикладних задач у грiд та
результати практичного впровадження даного пiдходу.
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