
Instytut Badań Systemowych 
Polska Akademia Nauk

Krzysztof Benedyczak

System komunikacji 
strumieniowej w środowisku 

gridowym

Rozprawa doktorska
wykonana pod kierunkiem dra hab. Piotra Bały, prof. UMK

SlsUoi[i

Warszawa 2007



1

Spis treści

Spis treści

1 Wstęp 3

2 Technologie gridowe 6
2.1. Definicja gridu ............................................................................. 6
2.2. Historia systemów gridowych....................................................... 8
2.3. Współczesne systemy gridowe.................................................... 10
2.4. Kierunek rozwoju technologii gridowych .................................. 14

2.4.1. Usługi wysokopoziomowe................................................. 17
2.5. Standaryzacja systemów gridowych........................................... 19

2.5.1. Podstawa architektury gridowej: OGSA......................... 19
2.5.2. Konkretyzacja OGSA....................................................... 22

3 System gridowy UNICORE 26
3.1. Podstawy techniczne.................................................................... 27

3.1.1. Ewolucja systemu............................................................. 28
3.2. UNICORE wersja 6....................................................................... 30

3.2.1. Architektura serwerowa.................................................... 31
3.2.2. Klienci systemu UNICORE ........................................... 34

3.3. Inne systemy gridowe .................................................................... 36

4 Przetwarzanie strumieniowe 38
4.1. Rodzaje istniejących rozwiązań strumieniowych..........................41
4.2. Technologie strumieniowe a gridowe........................................... 43

5 Dotychczasowe osiągnięcia 45
5.1. NaradaBrokering i pochodne....................................................... 45
5.2. Platforma Gridkit.......................................................................... 47
5.3. Prace wykonane w Georgia Institute of Technology................... 49
5.4. System GATES............................................................................. 50

1



SPIS TREŚCI 2

5.5. Borealis oraz Aurora/Medusa.................................................... 51
5.6. Collaborative Online Visualisation and Steering (COVS) ... 52
5.7. Pozostałe rozwiązania ................................................................. 53

6 Problematyka rozprawy 55

7 System UGSF 59
7.1. Abstrakcja transmisji strumieniowej........................................... 59
7.2. Warstwa transportowa systemu................................................. 65
7.3. Scenariusz funkcjonowania systemu........................................... 67
7.4. Architektura — część serwerowa................................................. 67

7.4.1. UGSF-WS: usługi sieciowe systemu UGSF.................. 70
7.4.2. UGSF-SS: serwer realizujący funkcjonalność strumie

niową ................................................................................ 76
7.5. Warstwa kliencka.......................................................................... 80
7.6. Bezpieczeństwo systemu UGSF ................................................. 81
7.7. Moduły systemu UGSF................................................................. 82

8 Zastosowania systemu UGSF 85
8.1. Moduły dostępowe UGSF-SS....................................................... 85
8.2. Implementacje strumieni............................................................. 86
8.3. DFC: Aplikacja do konstrukcji przepływu danych.................. 90

8.3.1. Wtyczki aplikacji DFC.................................................... 93
8.4. UNICORE File Transfer Service w technologii UGSF................ 95
8.5. Użycie UGSF w technologii GridBean........................................ 96

9 Analiza wyników pracy 98
9.1. Eksperymentalna ocena wydajności........................................... 99

9.1.1. Operacje kontrolne.......................................................... 99
9.1.2. Wydajność transmisji strumieniowej ..............................101
9.1.3. Ocena trybu komunikacji lokalnej.................................... 107

9.2. Porównanie z innymi rozwiązaniami............................................. 108
9.3. Wnioski........................................................................................... 111

10 Zakończenie 114

A Konfiguracja pomiarów wydajności 118

Glosariusz 124

Spis źródeł 135



Rozdział 1

Wstęp

Dzięki ogólnemu rozwojowi technologii informatycznych i infrastruktury 
sieciowej, w ostatniej dekadzie można było zaobserwować znaczne powięk
szenie ilości dostępnych zdalnie zasobów. Co za tym idzie, zwiększyła się 
rola przetwarzania rozproszonego oraz wspólnej pracy ludzi z różnych części 
świata. Wiele z tych zagadnień jest adresowanych przez teorię systemów gri- 
dowych i ich praktyczne realizacje. W swej istocie system gridowy to spełnia
jąca pewne dodatkowe wymagania platforma, umożliwiająca użytkownikom 
zdalny, zaawansowany dostęp do zasobów w celu skoordynowanej realiza
cji wspólnych celów. W rezultacie nie może więc dziwić szybki postęp tej 
dyscypliny, objawiający się mnogością publikacji, powstawaniem organiza
cji standaryzujących i koordynujących badania oraz kolejnych implementacji 
tak całych systemów gridowych jak i współpracujących z nimi narzędzi.

Tradycyjnie systemy gridowe, jako podstawowy cel wyróżniały obliczenia 
wielkoskalowe, wykorzystujące (wspólnie) zdalne zasoby sprzętu o wysokiej 
wydajności. Wprawdzie z czasem powstały kolejne warianty systemów grido
wych, wciąż jednak grid obliczeniowy jest ich najbardziej rozwiniętą formą. 
Z przyczyn, wydaje się praktycznych, można jednak zaobserwować pewną 
lukę w — generalnie bardzo rozbudowanej — dziedzinie gridów obliczenio
wych: rozwiązania skupiają się w ogromnej większości jedynie na wykony
waniu zadań wsadowych. Brak jest uniwersalnego i ugruntowanego wsparcia 
dla innych rodzajów zadań, np. interaktywnych aplikacji, a także dla aplikacji 
wykorzystujących technologie strumieniowe.

Technologie strumieniowe obejmujące swym zakresem zarówno mechani
zmy komunikacji jak i przetwarzania danych, w momencie, gdy brak znajomo
ści pełnych danych, a często nawet ich całkowitego rozmiaru. W przypadku 
przetwarzania podejście strumieniowe wymaga właściwie jedynie algorytmu, 
którego implementacja może efektywnie pracować na danych częściowych 
podawanych i/lub zwracanych inkrementalnie. Znacznie bardziej skompliko
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wana jest kwestia komunikacyjna. Problemów dostarcza mechanizm siecio
wego transportu danych, a także dostęp do wejścia/wyjścia aplikacji, który 
może być realizowany inaczej niż poprzez zwykły plik. Patrząc natomiast z 
dalszej perspektywy zarysowuje się także nietrywialne zagadnienie kompo
zycji tzw. przepływu danych (ang. data flow) pomiędzy różnymi aplikacjami 
strumieniowymi.

Można wskazać dwie podstawowe zalety stosowania technologii strumie
niowych. Pierwsza to podniesienie szybkości działania aplikacji wielokompo- 
nentowych: przekazując strumieniowo wyniki działania jednego komponentu 
do wejścia kolejnego, można uruchamiać te komponenty równolegle, redu
kując łączny czas działania, który przy standardowym podejściu jest równy 
sumie ich czasów wykonania plus czas przesyłu danych. Drugą stanowi moż
liwość otrzymania, nawet w przypadku aplikacji jednokomponentowych, wy
ników częściowych zaraz po rozpoczęciu pracy aplikacji, nie zaś dopiero po 
jej zakończeniu. Pozwala to szybko przystąpić do analizy wyników i np. po
prawić parametry obliczeń, jeśli wyniki są ewidentnie błędne. Jednocześnie 
należy zauważyć, że z racji swej komplikacji i dodatkowych wymagań tech
nologie strumieniowe nie są dobrym narzędziem dla wszystkich aplikacji, do 
których teoretycznie można by je zastosować.

Sumując zalety i wady można stwierdzić, że w praktyce przetwarzanie 
strumieniowe dotyczy dłuższej skali czasowej, wymaga więc dużych mocy 
obliczeniowych, a często również innych znaczących zasobów sprzętowych 
(np. dostępnej pamięci, przestrzeni dyskowej).

Istnieje wiele różnorodnych prac mających na celu opracowanie rozwiązań 
wspomagających przetwarzanie rozproszone. Niektóre z nich realizują uni
wersalne platformy, nierzadko nazywane przez samych autorów (mniej lub 
bardziej zasadnie z formalnego punktu widzenia) gridami strumieniowymi. 
Jedną z bardzo zaawansowanych kategorii takich rozwiązań stanowią stru
mieniowe systemy zarządzania danymi, będące strumieniowym (a czasami 
również rozproszonym) odpowiednikiem popularnych relacyjnych systemów 
bazodanowych.

Niestety, systemy te nie są zintegrowane z istniejącymi niejako oddzielnie, 
systemami gridów obliczeniowych. Stanowią w najlepszym przypadku specy
ficzną kategorię gridu. Co za tym idzie, brak w nich dziedziczenia zaawanso
wanych i uniwersalnych rozwiązań wypracowanych w ramach prac nad trady
cyjnymi systemami gridowymi: zaawansowanych mechanizmów identyfikacji 
i autoryzacji użytkowników, zarządzania ich grupami, zachowania autonomii 
administracyjnej jednostek wchodzących w skład systemu strumieniowego 
czy standardowych protokołów i standardów pozwalających zachować prze
nośność, ułatwiających współpracę różnych implementacji i eliminujących 
wiele z prostych błędów projektowych.
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Patrząc z drugiej strony można już po powierzchownej analizie zastosowań 
gridów obliczeniowych zauważyć zbieżność do zastosowań systemów strumie
niowych. Podobnie jak dla systemów strumieniowych, również w przypadku 
gridów obliczeniowych — będących wysoce złożonymi tworami — sensowne 
jest ich użycie prawie że wyłącznie do aplikacji o dużym zapotrzebowaniu 
na sprzęt i działających w długich przedziałach czasowych.1 Można więc wy
sunąć wniosek, iż znacząca większość aplikacji gridowych ma szansę realnie 
skorzystać z użycia technologii strumieniowych, oczywiście o ile jest to umoż
liwione przez algorytm i budowę niej samej.

Przedstawiona powyżej sytuacja motywuje podstawowy cel, jaki posta
wiono przed niniejszą pracą. Jest nim zbadanie możliwości udostępnie
nia komunikacji strumieniowej dla zadań wykonywanych w gridzie 
obliczeniowym, a mających możliwości przetwarzania strumienio
wego. W dalszym zaś ciągu zaprojektowanie architektury systemu pozwa
lającego na realizację zidentyfikowanych wcześniej możliwości. Weryfikacja 
poprawności i realnej użyteczności projektu powinna opierać się o jego prak
tyczną implementację. Ta zaś musi dawać możliwość nietrywialnego podnie
sienia spektrum zastosowań gridów obliczeniowych oraz zwiększenia wydaj
ności aplikacji wykonywanych za ich pomocą. Jednocześnie pożądanym rezul
tatem byłoby możliwość rozwoju również czysto strumieniowych systemów 
(np. takich jak strumieniowe systemy zarządzania danymi), które mogłyby 
skorzystać z wymienionych powyżej uniwersalnych rozwiązań gridowych.

Dalsza część pracy wprowadza bardziej wyczerpująco w zagadnienia z za
kresu technologii gridowych istotne z punktu widzenia pracy. Zaakcentowany 
jest niezwykle istotny obszar standaryzacji różnorodnych aspektów systemów 
gridowych. Rozdział 3. przedstawia konkretny system gridowy — UNICORE 
— stanowiący bazę dla implementacji wchodzącej w skład zaproponowanego 
rozwiązania, a jednocześnie będący jednym z najnowocześniejszych istnie
jących obecnie systemów gridowych. System UNICORE stanowi przez to 
doskonałą ilustrację wcześniej wprowadzonej teorii. Część wprowadzającą 
kończy rozdział 4., prezentujący problematykę i podstawowe podejścia z za
kresu systemów strumieniowych. Kolejnym elementem pracy jest przedsta
wienie istniejących a znanych autorowi, rozwiązań będących najbliższymi w 
swej idei do zagadnień poruszanych przez pracę. Precyzyjne sformułowanie 
celu pracy wraz z wskazaniem możliwości użycia podaje rozdział 6. Kolejne 
dwa rozdziały szczegółowo opisują zaprojektowane i zrealizowane 
rozwiązanie, określane akronimem UGSF. Pracę kończy dokładna 
analiza osiągniętych wyników w rozdziale 9 oraz podsumowanie.

1Oczywiście są też liczne korzyści z użycia gridu również przy prostych aplikacjach, 
jednak stanowczo nie są to popularne przypadki zastosowania.



Rozdział 2

Technologie gridowe

Pierwsze użycie terminu grid w znaczeniu bliskim współczesnemu datuje 
się mniej więcej na połowę lat dziewięćdziesiątych. Można by z tego wniosko
wać, że technologie gridowe mają bardzo krótką historię, nie jest to jednak 
prawdą, gdyż koncepcja gridu wywodzi się z wielu wcześniejszych a i zbli
żonych pomysłów. Ponieważ samo pojęcie jest dosyć szerokie, w niniejszym 
rozdziale zostaną wpierw zaprezentowane różne pojawiające się definicje oraz 
zaproponowana obecnie najwłaściwsza. W dalszej części przedstawiona bę
dzie krótko historia i prekursorzy technologii gridowych.

2.1. Definicja gridu
Wprowadzenie pojęcia grid do informatyki1 odbyło się już w pierwszej 

połowie lat dziewięćdziesiątych jako analogia do sieci elektrycznej (ang po- 
wer grid) i odnosiło się do tzw. metaobliczeń. Metaobliczenia określały swego 
rodzaju podejście do użycia wielu (również rozproszonych) komputerów wi
dzianych przez użytkownika jako pojedynczy system. Użytkownika metakom- 
putera nie interesował wewnętrzny sposób działania, faktyczna maszyna lub 
ich zestaw, na których obliczenia są wykonywane: jedyne co było ważne to 
funkcjonalność. Stąd też brało się skojarzenie z siecią elektryczną: podczas 
włączania przycisku lampy użytkownik jest zainteresowany rozjaśnieniem po
koju a nie lokalizacją elektrowni czy topologią kabli do niej prowadzących.

Pojęcie gridu ugruntowało swą rolę jako byt samoistny, nie zaś jedynie 
jako porównanie w wyniku zastosowania go w książce I. Fostera i C. Kes- 
selmana The Grid : Blueprint For A New Computing Infrastructure [30]. 
Książka ta, będąca fundamentalnym dziełem w zakresie systemów gridowych

1 Ogólnie słowo grid w języku angielskim może określać wiele rzeczy niezwiązanych z 
informatyką, takich jak np. siatka.
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(określa się ją często po prostu jako The GRID book) podaje również pierwszą 
definicję gridu obliczeniowego.
Definicja 2.1 Grid obliczeniowy to infrastruktura sprzętowa i oprogramo
wanie pozwalające na niezawodny, jednorodny, powszechny i tani dostęp do 
dużych mocy obliczeniowych.

Należy tu od razu zauważyć, że jest to obecnie mało aktualna definicja, 
zważywszy choćby na sam fakt ograniczenia się do gridu obliczeniowego. 
Już sam Foster kilka lat później zauważył jej braki (patrz [28]). Bardziej 
współczesna, precyzyjna i używana w niniejszej pracy definicja pochodzi z 
pracy The Anatomy of the Grid [35] (patrz też [28]):
Definicja 2.2 Systemem gridowym nazywamy system komputerowy służący 
do udostępniania (potencjalnie) rozproszonych zasobów, posiadający następu
jące właściwości:

1. System używa standardowych i otwartych protokołów i interfejsów ogól
nego zastosowania.

2. System zakłada, że udostępniane zasoby mogą znajdować się w różnych, 
niezałeżnych od siebie domenach (administracyjnych, geograficznych, 
organizacyjnych itp.).

3. System podnosi w znaczący sposób jakość usług, w stosunku do korzy
stania bezpośredniego z udostępnianych zasobów.

Pojęcie zasobu należy tu rozumieć szeroko. Można pod nie podstawić zarówno 
moc obliczeniową, aplikacje, zbiory danych, jak i konkretne urządzenia.

Powyższa definicja charakteryzuje grid w sposób pozwalający łatwo zwe
ryfikować, czy pewne rozwiązanie określane pojęciem gridu nim rzeczywiście 
jest. Najlepszym przykładem jest produkt o nazwie Sun Grid Engine. Mimo 
że nazwa sugeruje rozwiązanie gridowe, jest to w istocie zaawansowany sys
tem kolejkowy, który wprawdzie spełnia w elegancki sposób punkt trzeci de
finicji, jednak z racji swojej centralizacji nie spełnia już punktu drugiego 
definicji.

Przyglądając się pierwszym systemom gridowym należy się mała uwaga 
odnośnie dość ogólnego punktu pierwszego definicji. Mimo że w obecnej chwili 
można już w dosyć łatwy sposób odróżnić protokoły otwarte i ogólnego za
stosowania (głównie dzięki rewolucji, którą wprowadził format XML) tak już 
w niedalekiej przeszłości pojawiały się z tym pewne problemy. W związku 
z tym punkt ten należy stosować dosyć elastycznie, szczególnie rozważając 
nieco starsze systemy. W tych przypadkach często stosuje się też pojęcie 
“gridu pierwszej generacji” dla zaakcentowania problemu otwartości proto
kołów.
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2.2. Historia systemów gridowych
Omówienie historii pojęcia grid można rozpocząć już bardzo wcześnie — 

nawet sięgając do początków sieci Internet czy wręcz pierwszej sieci kompu
terowej. Dla zwięzłości szkic ewolucji prowadzącej do powstania systemów 
gridowych rozpoczniemy znacznie później, a mianowicie od końca lat osiem
dziesiątych i gwałtownego rozwoju informatycznych technologii równoległych 
i rozproszonych. W tym czasie (patrz zestawienie 2.1) powstał rozproszony 
system kolejkowy Condor oraz przełomowe technologie takie jak PVM (Pa- 
rallel Virtual Machinę), CORBA (Common Object Request Broker Architec- 
ture) oraz MPI (Message Passing Interface). Wprowadzenie tych technologii 
umożliwiających efektywne i wygodne tworzenie aplikacji równoległych dzia
łających równocześnie na wielu komputerach zaowocowało rozwojem aplika
cji z nich korzystających.

Bardzo ciekawym projektem, który osiągnął ogromny sukces, był wspo
mniany wcześniej Condor. Condor jest systemem kolejkowym, ale w odróżnie
niu od standardowych rozwiązań pozwala, a nawet kładzie nacisk, na współ
pracę systemów o autonomii administracyjnej. Condor pozwala zainstalować 
swoje procesy nie tylko na dedykowanych klastrach czy dużych serwerach 
obliczeniowych, ale i również na zwykłych stacjach roboczych. Dzięki za
awansowanym możliwościom specyfikacji warunków udostępniania maszyny 
(np. tylko gdy nie jest używana lokalnie), umożliwia on współdziałanie wielu 
komputerów na kształt gridu. Condor często jest też określany gridem pierw
szej generacji — nie spełnia jedynie pierwszego warunku definicji 2.2

Kolejnym wartym odnotowania projektem z zakresu systemów kolejko
wych był system CODINE. Nie odniósł on takiego sukcesu i nie posiadał 
aż tak zbliżonych do współczesnych gridów możliwości. Stał się jednak (po 
przejęciu produkującej go firmy Gridware przez SUN Microsystems) pod
stawą obecnie popularnego rozwiązania SUN Grid Engine oraz — co jest 
mniej znanym faktem — był silnikiem wykorzystywanym do kolejkowania 
zadań przez pierwszą wersję systemu UNICORE (patrz rozdział 3).

Oprócz Condora jako znaczące projekty zaliczane do gridów pierwszej 
generacji można wymienić system I-WAY (Information Wide Area Year) 
oraz SRB (Storage Resource Broker). I-WAY był jednym z początkowych 
a udanych eksperymentów na wielką skalę, tworzących system gridowy w 
praktyce. Ten jednoroczny projekt połączył w 1995 roku większość dużych 
krajowych centrów obliczeniowych Stanów Zjednoczonych — w sumie około 
dwudziestu. Jednym z głównych celów było wsparcie dla symulacji wirtu
alnej rzeczywistości. Techniczne problemy, którym stawiał czoło I-WAY są 
wciąż aktualnymi wyzwaniami środowisk gridowych: zapewnienie wspólnego 
bezpieczeństwa systemów, rezerwacja i odkrywanie dostępnych zasobów.
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1988 Powstanie systemu kolejkowego Condor.

1990 Początek projektu PVM.

1991 CORBA 1.1.

1992 Projekt CODINE, powstaje MPI Forum.

1993 Początek systemu Legion.

1995 Sun tworzy platformę Java, projekt I-WAY w USA.

1997 Start projektu UNICORE, pojawia się SRB 1.0.

1998 The GRID book, wydanie 1.0 Globus Toolkit.

1999 Powstaje Grid Forum.

2000 Powstaje SUN Grid Engine (po przejęciu CODINE).

2001 Pierwsza sesja Global Grid Forum.

2002 Powstanie koncepcji OGSA.

Tablica 2.1: Kalendarium najważniejszych wydarzeń (pre)historii systemów 
gridowych: od powstania systemu Condor do propozycji OGSA.

Innym rozwiązaniem gridowym, aczkolwiek wciąż cierpiącym z powodu 
użycia dedykowanych protokołów właściwych dla systemów gridowych pierw
szej generacji, można uznać Storage Resource Broker powstały około roku 
1997 w San Diego Super Computing Center. System ten umożliwia globalne 
i jednorodne spojrzenie na dane (generalnie pliki) rozproszone w wielu fi
zycznych lokacjach. SRB również zajmuje się problemami bezpieczeństwa i 
odkrywania zasobów. Bardzo mocno akcentowane jest tu pojęcie metadanych 
(czyli danych pomocniczych opisujących właściwe dane), często pojawiające 
się w współczesnych rozwiązaniach gridowych. Można powiedzieć, że SRB 
dało początek pojęciu data grid czyli gridu zajmującego się udostępnianiem 
zasobów danych w rozumieniu definicji 2.2.

Chronologicznie jeszcze przed pojawieniem się zarówno projektu I-WAY 
jak i SRB powstał inny system, Legion, który już mógłby pretendować do 
miana pierwszego w miarę kompletnego rozwiązania gridowego. W obecnej 
chwili jego rola zmalała (nie tylko z powodów technicznych; również przez 
silną komercj alizacj ę).
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Dla uzupełnienia omawianej dziedziny należy również wspomnieć o bar
dzo szerokim wysiłku naukowym, jaki rozpoczął się głównie na łonie Global 
Grid Forum oraz na wielu konferencjach z dziedziny przetwarzania rozproszo
nego, obliczeń równoległych i zbliżonych. Działania te miały na celu nie tylko 
podanie teoretycznych rozwiązań problemów, ale i zaproponowanie wspól
nych standardów pozawalających osiągnąć współpracę pomiędzy powstają
cymi implementacjami. Więcej szczegółów w tym zakresie można znaleźć w 
podrozdziale 2.5..

2.3. Współczesne systemy gridowe
Kolejne rozdziały rozprawy przedstawiają bardziej szczegółowy opis wio

dących współcześnie systemów gridowych, z położeniem nacisku na te naj
istotniejsze z punktu widzenia celu pracy. W tym miejscu zostaną przybliżone 
problemy, z którymi borykają się systemy gridowe, a także ich podział i bu
dowa.

Systemy gridowe w celu zrealizowania podstawowych założeń definicji mu
szą rozwiązywać szereg konkretnych problemów. Podstawowym jest komuni
kacja pomiędzy zasobami gridowymi a ich użytkownikami. Słowo zasób jest 
wykorzystywane tak tu jak i w wielu innych miejscach pracy w szerokim zna
czeniu. Rozumiemy pod nim zarówno węzły obliczeniowe (klastry, superkom
putery, serwery), jak i urządzenia przechowujące dane, urządzenia sterowane 
komputerowo (np. pomiarowe, sterujące czy wyspecjalizowane instrumenty 
badawcze). Należy się tu uwaga, że zasób niekoniecznie musi określać za
sób sprzętowy, fizyczny (jak te, które wymieniono). Bardzo często rozumie 
się jako zasób również aplikacje sterującą/udostępniającą możliwości zasobu 
sprzętowego. Do przykładów można zaliczyć systemy baz danych dające do
stęp do danych, programy serwerów obsługujących urządzenia pomiarowe czy 
nawet (choć rzadziej) tradycyjne programy użytkowe.

Komunikacja gridowa musi zapewnić jak najpełniejsze wykorzystanie moż
liwości zasobów. Jak widać, jest to trudne zadanie z powodu różnorodności 
zasobów. Już nawet ograniczenie się do zasobów obliczeniowych wciąż po
zostawia problematykę heterogeniczności architektur procesorów, systemów 
operacyjnych i możliwości samego sprzętu (np. dostępnej pamięci).

Typowe podejście do rozwiązania tego problemu to przygotowanie war
stwy pośredniczącej (ang. middleware) — implementującej protokoły komu
nikacyjne oraz tłumaczącej polecenia tychże protokołów na akcje właściwe 
dla udostępnianego zasobu. Podejście to jest naturalne i pozwala rozwiązy
wać również inne wyzwania stojące przed systemami gridowymi. Model ten 
jest schematycznie przedstawiony na rys. 2.1. Pokazuje on również wyższe
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Użytkownicy: naukowcy, przedsiębiorstwa, 
rząd,...

Wpływ 
na grid: 
nowe

technologie
urządzenia,

aplikacje

Warstwa aplikacji: programy klienckie, 
edytory przepływu zadań, 

portale, klienci mobilni

Warstwa pośrednicząca: bezpieczeństwo, 
jednorodne interfejsy, odkrywanie zasobów, 

koordynacja,...

Zasoby sprzętowe: klastry, superkomputery, 
macierze dyskowe, urządzenia 
wizualizacyjne, pomiarowe,...

Wpływ
gridów:

wspólne
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dostępu,
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technologii,
nowe

osiągnięcia

Rysunek 2.1: Ogólnie przyjęty model budowy systemów gridowych i ich ewo
lucji.

warstwy oparte o warstwę pośredniczącą, tj. wysokopoziomowe aplikacje i 
usługi oraz wykorzystujących je użytkowników. Należy zauważyć, iż warstwa 
pośrednicząca jest maksymalnie uniwersalna, podczas gdy wyższe warstwy 
bardziej zorientowane na konkretne zastosowania — użytkownicy są zazwy
czaj zainteresowani konkretnymi aplikacjami, portale udostępniają jedynie 
fragmenty funkcjonalności gridu, jednak w przyjazny dla użytkownika spo
sób.

Wyróżnić możemy trzy podejścia do rozwiązania powyższego problemu 
heterogeniczności udostępnianych zasobów:

1. Podejście “brutalne”, czyli implementacja oddzielnej wersji warstwy 
pośredniczącej dla każdej platformy osobno. Mimo posiadania znaczącej 
zalety — takie implementacje są zazwyczaj najwydajniejsze — jest 
to najmniej popularne podejście z racji potrzeby ogromnego nakładu 
pracy.

2. Użycie przenośnych języków, czyli implementacja warstwy pośredni
czącej w takim języku programowania. De facto standardem jest tu 
platforma Java, pozwalająca uruchamiać stworzone w niej aplikacje z 
zadawalającą już obecnie wydajnością na szerokiej gamie architektur. 
Inne z rozwiązań używają języków skryptowych (np. Perl czy Python) 
— szczególnie do wykonywania niskopoziomowych operacji. Jest to naj
popularniejsze podejście.
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3. Użycie wirtualizacji. Pozwala to symulować na systemie docelowym 
inne architektury. Jest to stosunkowo nowe podejście i wykorzystuje je 
się zazwyczaj w połączeniu z podejściem 2, gdyż jego zastosowanie jest 
ograniczone przede wszystkim do wykonywania aplikacji dedykowanych 
dla konkretnej architektury na dowolnym węźle obliczeniowym gridu. 
Implementacja całej warstwy pośredniczącej w tej technologii jest mało 
wydajnym rozwiązaniem, choć obserwując obecne trendy techniki wir- 
tualizacyjne korzystając ze wsparcia sprzętowego szybko nadrabiają 
niedobory prędkości.

Kolejnym z podstawowych zagadnień poruszanych przez systemy gridowe 
jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, którą to kwestię na
leży rozważać pamiętając o wymogu zapewnienia autonomii różnych syste
mów, z których składa się system gridowy. Podstawowe problemy to:

1. Poufność transmisji danych.

2. Pewność otrzymywania niezmienionych danych.

3. Wzajemna identyfikacja partnerów komunikujących się.

4. Niezaprzeczalność wysyłanych komunikatów (tzn. można udowodnić 
partnerowi, iż w istocie wysłał pewien komunikat).

5. Delegacja uprawnień (np. przekazanie części swoich uprawnień przez 
użytkownika do agenta mającego zarządzać na polecenie użytkownika 
jego zadaniami).

6. Zapewnienie szczegółowej autoryzacji dostępu do zasobów, a co za tym 
idzie podział użytkowników na grupy, przydział im atrybutów, spraw
dzanie tychże i zarządzanie nimi.

Można zauważyć, że właściwie wszystkie z podanych powyżej punktów 
posiadają istniejące, stabilne i powszechnie przyjęte rozwiązania. Poufność 
transmisji w internecie jak i integralność przesyłanych danych zapewniają 
protokoły SSL i TLS, a w połączeniu z podpisem elektronicznym i infrastruk
turą kluczy publicznych (PKI) można realizować kolejne punkty. Systemów 
autoryzacji istnieje również mnóstwo poczynając od najprostszych wbudo
wanych w systemy operacyjne (prawa dostępu do plików i grupy użytkow
ników czy listy kontroli dostępu ACL by podać najprostsze). W systemach 
gridowych rozwiązania te są wprawdzie powszechnie stosowane, jednak pro
blematyka pozostaje. Zmienia się natomiast jej środek ciężkości: wszystkie 
te systemy dobrze współpracują razem przy jednorodnych politykach bezpie
czeństwa, jednolitych mechanizmach użytych przez uczestników komunikacji



ROZDZIAŁ 2. TECHNOLOGIE GRIDOWE 13

i zaufaniu pomiędzy dostawcami usług. W przypadku systemów gridowych 
już tak nie jest: wystarczy, iż dwa węzły gridu honorują inne centra autoryza
cji PKI a wykorzystujący je użytkownik posiada kilka różnych certyfikatów, 
by powstały znaczące trudności już przy nawiązaniu wzajemnej, szyfrowanej 
komunikacji.

Podstawą architektury bezpieczeństwa dla systemów gridowych jest kon
cepcja wirtualnych organizacji (ang. Virtual Organizations, VOs) [35]. Okre
śla ona wirtualne grupy użytkowników, rozproszone pod względem pracy z 
wspólnymi celami lub właściwościami. W obecnej chwili koncepcja ta jest 
mocno rozszerzana w celu zwiększenia dynamizmu tworzenia wirtualnych or
ganizacji i zwiększenia ich funkcjonalności przy zachowaniu ograniczonego 
zaufania między wykorzystującymi je wspólnie komponentami.

Trzecia i ostatnia z podstawowych grup wyzwań stojących przed syste
mami gridowymi jest najbardziej ogólna, jednocześnie niosąc realną możli
wość odróżnienia oferty różnych systemów gridowych. Jest to kwestia warto
ści dodanej do jakości usług w stosunku do użycia ich z pominięciem warstwy 
systemu gridowego. Wymóg ten, oczywisty i nakładany już przez samą defi
nicję, może być realizowany w wielu płaszczyznach:

Optymalizacja użycia zasobów. Systemy gridowe mogą pomóc w wybo
rze optymalnych (pod różnymi kątami) systemów wykonawczych.

Łatwość użytkowania. Rozbudowana warstwa kliencka może ułatwić na
wet najprostsze wykonanie zdalnego zadania.

Redukcja kosztów administracyjnych. Monitorowanie systemu, większe 
bezpieczeństwo dostępu oraz dedykowane narzędzia do instalacji róż
nych komponentów gridowych mogą ułatwić wdrażanie rozproszonych 
aplikacji oraz zarządzanie i kontrolę nad istniejącym systemem.

Skalowalność. Systemy gridowe zakładają generalnie możliwość łatwej roz
budowy swej fizycznej struktury o kolejne elementy.

Ta różnorodność pozwala na tworzenie konkurencyjnych rozwiązań, gdyż na 
polu pozostałych zagadnień koronnym wyzwaniem jest właśnie współpraca: 
stosowanie kompatybilnych protokołów i wspólnych standardów.

W dalszej części rozdziału przybliżone zostaną niektóre z istotniejszych 
dla pracy, a zasygnalizowanych ogólnie powyżej, aspektów. Z pewnością jed
nak objętość i konkretnie ukierunkowana tematyka pracy nie pozwala na 
dokładne zgłębienie wszystkich pokazanych tu zagadnień rozważanych w ra
mach technologii gridowych.
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2.4. Kierunek rozwoju technologii gridowych
Najważniejszym w chwili obecnej wydarzeniem w świecie naukowym, in

spirującym prace nad środowiskami gridowymi, jest Large Hadron Collider 
(LHC), budowany w instytucie CERN niedaleko Genewy w Szwajcarii. Mie
rzący 27 km akcelerator cząstek powinien rozpocząć swą pracę pod koniec 
roku 2007. Technologie gridowe zostały wybrane jako bazowa infrastruktura 
do przetwarzania danych pochodzących z akceleratora. To co jest najistot
niejsze dla nich, to właśnie ilość danych produkowanych przez LHC — szacuje 
się nawet do 15 PB (petabajtów) rocznie. Przy założeniu, że urządzenie bę
dzie działać przez około 15 lat prosty rachunek wykazuje zapotrzebowanie 
na kilkaset petabajtów przestrzeni do magazynowania danych oraz średnio 4 
Gbs (gigabity na sekundę) przepustowości w celu rozdystrybuowania danych 
(gdyż oczywistym jest, że wyniki doświadczeń będą musiały być przetwarzane 
w ogromnej ilości centrów badawczych). LHC świetnie ilustruje najbardziej 
palącą problematykę współczesnego przetwarzania rozproszonego, masowo 
pojawiającą się również w kontekście gridów. Jest to ogromny przyrost da
nych — znacznie szybszy niż np. wzrost prędkości procesorów wciąż z grubsza 
podlegający prawu Moore’a2. Przeglądając obecnie najczęściej powtarzające 
się problemy, akcentowane w prasie fachowej, przez przedsiębiorstwa i na
ukę (np. patrz [40]) widać, iż szybki wzrost ilości danych jest zjawiskiem 
powszechnym. W efekcie jest to silny bodziec kierunkujący rozwój systemów 
gridowych. Oczywiście posiadamy możliwości sprzętowe do przechowania tak 
dużych i wciąż rosnących ilości danych, w postaci rozproszonych zasobów 
dyskowych itp. Jednak sama ilość danych rodzi problemy: wyszukiwanie, fil
trowanie, optymalizacja transmisji i wiele innych są, w tak wielkiej skali, 
bardzo utrudnione.

Przedstawiony powyżej rozwój danych jest ważnym czynnikiem moty
wującym rozwój gridów od strony zapotrzebowania. Jednocześnie na rozwój 
technologii gridowych wpływ ma wiele innych czynników niejako zewnętrz
nych. Najważniejsze w opinii autora pracy są czynniki z zakresu szeroko 
pojętego rozwoju telekomunikacji, infrastruktury informatycznej oraz ogólne 
trendy i technologie branży IT. Wymienić tu można:

• Upowszechnienie się IP jako powszechnego protokołu sieciowego. Uprasz 
cza to w znaczący sposób komunikację, pozwalając jednocześnie pod-

2Prawo Moore’a [61] mówi, iż wzrost ilości tranzystorów jakie technologicznie jesteśmy 
w stanie umieścić w jednostce powierzchni układu scalonego rośnie wykładniczo. Zazwy
czaj operuje się współczynnikiem określającym czas podwajania się ilości tranzystorów, 
którego wartości oscylują pomiędzy 12 a 24 miesiącami. Oczywiście miniaturyzacja ma 
swoje granice, która zapewne niedługo zostanie zresztą osiągnięta, jednak wraz z nowymi 
pomysłami, takimi jak zwiększanie ilości rdzeni wzrost wydajności powinien się utrzymać.
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łączyć do sieci ogromną i wciąż rosnącą liczbę elementów: począwszy 
od serwerów, na telefonach komórkowych i drobnych czujkach pomia
rowych kończąc.

• Szybkie zwiększanie się przepustowości łącz globalnych. Dzięki temu 
szerokopasmowy dostęp do internetu jest powszechny. Zmniejsza to za
potrzebowanie na optymalizację przesyłu danych — prace nad proto
kołami oszczędzającymi małe ilości transmitowanych bajtów są coraz 
mniej potrzebne. W efekcie powstaje z jednej strony możliwość dla 
wejścia protokołów o wyższym poziomie strukturyzacji przesyłanych 
danych, a z drugiej tworzenia aplikacji opartych o przesył danych w 
czasie rzeczywistym (np. popularne obecnie serwisy wideo na żądanie).

• Rozwój technologii bezprzewodowych. Zwiększający mobilność a przez 
to wszechobecność infrastruktury komputerowej. Dzięki temu powstają 
wciąż urządzenia o proporcjonalnie niskiej wydajności w porównaniu 
z tradycyjnymi komputerami osobistymi, których użytkownicy pragną 
skorzystać jak najszerszego wachlarza aplikacji.

• Perspektywa inteligencji wbudowanej w większość otaczającego nas 
świata. Niezależnie od wyboru technologii — choć obecnie króluje tu 
RFID — coraz więcej przedmiotów i żywych organizmów posiada inteli
gentne implanty. Abstrahując od wątpliwości moralnych, jakie budzi ta 
tendencja widać, że jest to kolejny krok w kierunku wszechogarniającej 
sieci komunikacyjnej.

• Patrząc na ogólne tendencje branży IT zauważyć można wysoką orien
tację na technologię zorientowaną na usługi (SOA, patrz w 2.5.). Bada
nia wykazują, że użycie tej technologii w biznesie wzrośnie dwukrotnie 
w przeciągu nadchodzących dwóch lat (za Evans Data Corporation, 
badania z kwietnia 2007).

• Rozwój Web 2.0 czyli niezbyt precyzyjnego określenia dla szeregu ten
dencji zmieniających sieć WWW: każdy użytkownik może być współau
torem zawartości sieci (poprzez błogi, wiki, fora), a ta staje się bardziej 
atrakcyjna poprzez coraz wygodniejsze interfejsy aplikacji dostępnych 
z poziomu przeglądarki.

• Wzrastające zaawansowanie i wydajność technologii wirtualizacyjnych 
otwiera nowe możliwości przed twórcami systemów komputerowych, 
przy czym o skutkach dla technologii gridowych wspomniano już po
wyżej.
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Wymienione powyżej czynniki odbijają się wyraźnie tak w najaktywniej 
rozwijanych, jak i przewidywanych aspektach technologii gridowej. Pódsta- 
wowym wynikającym z nich wyzwaniem jest wsparcie dla przetwarzania ro
snących ilości danych. Wynika to nie tylko z nowych wielkich eksperymen
tów; również ze wzrostu różnorodności elementów wchodzących w skład glo
balnej sieci, co powoduje produkcję kolejnych danych. Podobnie przyczynia 
się do tego globalny rozwój szeroko pojętej cywilizacji: nowe badania, opi
sywanie komputerowo kolejnych aspektów życia czy ekspansja elektronicz
nej rozrywki, by nazwać kilka. Tak rosnące ilości danych wymagają przede 
wszystkim infrastruktury przetwarzającej i zarządzającej nimi.

Oczywiście potrzeby użytkowników gridów również rosną. Z najbardziej 
oczywistych obserwacji można zauważyć, iż przydatne może być użycie urzą
dzeń przenośnych typu PDA do kontroli operacji gridowych analogicznie 
do wykorzystania ich jako narzędzia do sprawdzania poczty elektronicznej. 
Można jednak popatrzyć na zagadnienie również z drugiej strony: użytkow
nicy aplikacji gridowych coraz częściej stają przed potrzebą wykorzystania 
różnorodnych instrumentów poprzez system gridowy. Początkowo takie po
dejście było zarezerwowane jedynie dla wielkich urządzeń, trudno dostęp
nych i drogich. Wymienić tu można mikroskopy elektronowe czy teleskopy 
sterowane komputerowo. Nie jest już jednak wybieganiem w przyszłość po
trzeba przetwarzania danych przychodzących z sieci drobnych czujników czy 
sterowania kontrolerami PLC. Dobrym przykładem może tu być użycie ka
mer kontroli ruchu. Dane z takich kamer mogą być (przy odpowiedniej in
frastrukturze) przetwarzane w czasie rzeczywistym w celu identyfikowania i 
śledzenia łamiących przepisy, czy poszukiwanych przez policje samochodów. 
Oczywiście wymaga to dużych mocy obliczeniowych i koordynacji w celu 
wykonania nierzadko skomplikowanej operacji rozpoznawania obrazu w wiel
kiej skali a systemy gridowe mogą być tu szczególnie użyteczne. Prace takie 
są wdrażane w Wielkiej Brytanii [23], gdzie istnieje wysoko ponad dziesięć 
tysięcy kamer drogowych. Planowane jest monitorowanie i przechowywanie 
przez okres przynajmniej dwóch lat danych wszystkich samochodów przejeż
dżających przed kamerami. Szacunki mówią o liczbach od 35 do nawet 100 
milionów nowych rekordów dziennie.

Jednym z naturalnych odpowiedzi na powyższe problemy jest użycie stru
mieniowego przetwarzania danych i dostarczenie takiej możliwości przez in
frastrukturę gridową. Ponieważ problematyka ta jest istotą niniejszej roz
prawy, została ona omówiona szczegółowo w rozdziale 4.

Kolejnym wyzwaniem, jakie niesie rozwój, szczególnie wymagań użytkow
ników, to integracja aplikacji interaktywnych z systemami gridowymi (patrz 
np. [9]). Możliwych jest tu wiele podejść, jednak problem jest bardzo trudny 
z powodu skomplikwanej integracji istniejących aplikacji, w których ciężko
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oddzielić interfejs graficzny od logiki aplikacji. Dla takich aplikacji wykorzy
stuje się najczęściej proste rozwiązania oparte o zdalny pulpit. Większe pole 
manewru pojawia się przy założeniu możliwości modyfikacji aplikacji inte
raktywnej dla potrzeb gridu. Zagadnienia te są wysoce interesujące, niemniej 
jako mniej istotne dla pracy zostaną tu pominięte.

Potrzeba łatwego dostępu do funkcjonalności gridów od dawna już po
wodowała prace nad aplikacjami webowymi umożliwiającymi użycie przeglą
darki jako klienta. W ostatnich latach nastąpił rozwój tego podejścia dzięki 
rozwojowi idei Web 2.0 oraz technologii portalowych. Opierają się one głów
nie na technologii Java oraz standardzie portletów JSR-168 [2]. Standard 
portletów określa sposób komunikacji komponentu portalu (nazywanego wła
śnie portletem) z samym portalem. Podejście takie pozwala, a przynajmniej 
powinno pozwalać, na wykorzystanie każdego portletu w niezmodyfikowanej 
formie wielokrotnie — w każdym portalu wspierającym standard JSR-168. 
Niestety, użycie portali nie stało się tak powszechne jak przewidywano. Oka
zało się, że istnieje wiele czynników hamujących adopcję technologii. Przede 
wszystkim same specyfikacje okazały się ułomne, co spowodowało bardzo 
powolny rozwój portletów. Pojawiło się także wiele problemów stricte grido
wych jak np. problemy z bezpieczeństwem (np. użytkownik portalu nie zawsze 
ma dostęp do swojego klucza prywatnego). Niemniej można być optymistą 
odnośnie przyszłości portali: ciągły postęp rozwoju interfejsów oferowanych 
przez przeglądarki oraz prace nad nowymi specyfikacjami portletów (JSR- 
286 i WSRP [53] w wersji 2.0) powinny w końcu przynieść popularyzację tej 
metody dostępu do gridu.

2.4.1. Usługi wysokopoziomowe
Warstwę pośredniczącą systemów gridowych często rozdziela się na dwie 

części. Tę bardziej podstawową, realizującą najbardziej podstawowe funkcje3: 
transfery plików, niskopoziomowe bezpieczeństwo, zgłaszanie zadań i ich pod
stawowy nadzór. Pozostałe usługi składające się na infrastrukturę gridową 
są generalnie określane jako wysokopoziomowe usługi gridowe (ang. high leuel 
(grid) seruices}. Należy zdawać sobie sprawę, że rozgraniczenie takie z jednej 
strony nie jest ani specjalnie precyzyjne, ani nie wnosi specjalnie dużej war
tości w momencie posiadania architektury SOA. Jego istnienie zdaje się w 
dużej mierze wynikać z wyraźnie dominującej roli oprogramowania Globus, 
które to właśnie implementuje tylko tę najbardziej podstawową część war
stwy pośredniczącej. Niemniej pojęcie to pozwala w miarę wygodnie wskazać 
część infrastruktury pośredniczącej, która rozwija się obecnie najintensywniej

3Angielskie określenie to core grid middleware.
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i najprawdopodobniej będzie też tak w przyszłości.
Celem usług wysokopoziomowych jest zapewnienie większej wygody użyt

kowania i bardziej zaawansowanych możliwości z punktu widzenia użytkow
nika. Adresuje to problem często stawiany przez krytyków pierwszych rozwią
zań gridowych: wykonanie zadania w technologii gridowej niesie ze sobą tyle 
komplikacji, że mimo kilku oferowanych zalet łatwiejsze jest wykonywanie 
wszystkiego ręcznie np. za pomocą SSH.

Poniżej przedstawiono listę wybranych kategorii usług zdobywającą obec
nie popularność i mających duży wpływ na ewolucję systemów gridowych. 
Zestawienie jest o tyle istotne, że omawia usługi wielokrotnie wzmiankowane 
w dalszej części pracy.

Usługi brokerskie Pozwalają na zdjęcie z użytkownika zadania wyboru 
optymalnego systemu wykonawczego dla przedstawionego zadania. Oczy
wiście kryteria optymalności mogą być różne: minimalizacja kosztów, 
minimalizacja czasu wykonania czy maksymalizacja poziomu bezpie
czeństwa. Istnieje w tym zakresie kilka rozwiązań. Wymienić tu można 
np. Grid Service Broker pochodzący z projektu Gridbus [71] czy Gri- 
dWay [73],

Zaawansowane usługi dostępu do danych oferują bardziej zaawansowane 
techniki dostępu do danych niż proste kopiowanie plików pomiędzy 
węzłami gridu. Najpopularniejsze są technologie OGSA-DAI i OGSA- 
DQP [76], pozwalające na dostęp w ramach gridu do danych z różnych 
typów baz danych oraz na ich zaawansowane wyszukiwanie.

Usługi przetwarzania przepływu zadań są jedną z najszerzej wykorzy
stywanych elementów ekosystemu gridowego. Ich rola jest obecnie co
raz większa wraz z adopcją przez gridy architektury zorientowanej na 
usługi. Pozwalają one na elastyczne komponowanie wywołań usług. Do
stępne są zarówno różne języki do opisu przepływu zadań oraz usługi je 
przetwarzające. Przykładem jest możliwość przetwarzania acyklicznych 
grafów zadań (np. w DAGman z systemu Condor [67]), bardziej zaawan
sowane rozwiązania typu przetwarzanie przepływu w języku BPEL wy
stępujące w projekcie GPE[70] czy projekt Pegasus [77].

Usługi monitorujące i rejestrujące jest to cała klasa usług pozwalają
cych integrować dane, głównie przydatne administratorom oraz innym 
usługom (np. brokerskim) pochodzące z samych węzłów gridu. Często 
rozwiązania integrują się z tradycyjnymi systemami monitorowania kla- 
strów i serwerów takimi jak Ganglia [69]. Przykładem tego typu usługi 
jest Inca [74] wywodząca się z projektu TeraGrid.
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Usługi zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami są zazwyczaj 
łączone z leżącą u podstaw gridu ideą wirtualnych organizacji. Pozwa
lają one tworzyć dynamiczne grupy użytkowników, zarządzać ich toż- 
samościami oraz przyporządkowanymi prawami. Przykłady to Shibbo- 
leth [78] (w wersji dostosowanej do użycia w technologii gridowej) czy 
VOMS [5] — jedno z początkowych rozwiązań.

W tej części pracy nie wspomniano o wielu równie istotnych kierunkach 
badań, co wynika z ograniczenia się do podania tylko tych kierunków, które 
są istotnym otoczeniem wyników opisanych w pracy lub są fundamentem 
technologii gridowych.

2.5. Standaryzacja systemów gridowych
Niezwykle dynamiczny rozwój technologii gridowych, już na swym po

czątku wytworzył potrzebę współdziałania i koordynacji wysiłków. Ogromna 
i wciąż rosnąca ilość projektów, wielkie fundusze i odpowiadająca im liczba 
zastosowań i oprogramowania była trudna do ogarnięcia nawet dla ekspertów 
w dziedzinie. Wiele wysiłków było dublowanych, zaczęły się pojawiać konku
rencyjne podejścia do tego samego problemu. Przede wszystkim zaś wiele z 
rozwiązań, które mogłyby ze sobą współpracować dając o wiele większe moż
liwości użytkowe, często o sobie nie wiedziało, nie wspominając już nawet o 
użyciu niezgodnych protokołów niemożliwych do sprowadzenia do wspólnego 
mianownika.

W celu rozwiązania tych problemów sformowano ciało o nazwie Grid Fo
rum [16] w listopadzie 1998 roku. W 2001 roku ten amerykański wysiłek 
został połączony z inicjatywami europejskimi i japońskimi, tworząc wspólną 
organizację o nazwie Global Grid Forum — ciało najmocniej wpływające na 
rozwój technologii gridowych w ostatnich latach. W roku 2006 Global Grid 
Forum uległo kolejnemu przekształceniu i otrzymało trzecią w swej historii 
nazwę: Open Grid Forum (OGF), w wyniku połączenia z kolejną podobną 
organizacją o korzeniach bardziej biznesowych — Enterprise Grid Alliance. 
W dalszej części pracy terminy GGF i OGF będą używane dosyć wymien
nie gdyż na chwilę obecną praktyczne dokonania i osiągnięcia są wynikami 
w ogromnej większości prac w ramach GGF, OGF natomiast jest dopiero w 
swojej początkowej fazie istnienia.

2.5.1. Podstawa architektury gridowej: OGSA
Największym osiągnięciem Global Grid Forum jest niewątpliwie wypro

mowanie i rozwój ogólnej architektury systemów gridowych. Nosi ona nazwę
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Open Grid Seruices Architecture, najczęściej zaś używa się w odniesieniu do 
niej skrótu OGSA. Aby zrozumieć jej znaczenie, należy zapoznać się z leżącą 
u jej podstaw architekturą SOA: Seruice Oriented Architecture.

Sernice Oriented Archtecutre posiada wiele definicji. W niniejszej pracy 
zdecydowano się na następującą definicję, bazującą na definicji pochodzą
cej od organizacji The Open Group. Wprowadzona poniżej definicja poszerza 
ją jednak, zdejmując obecnie już nieaktualne nawiązania do usług przemy
słowych, jednocześnie zbliżając jej znaczenie do definicji podawanej przez 
OASIS [59] (która to definicja choć formalnie poprawna jest zbyt ogólna, by 
być praktycznie użytą):

Definicja 2.3 Service Oriented Architecture to specjalny typ architektury 
systemów rozproszonych zorientowany na usługi. Poprzez orientację na usługi 
rozumie się modelowanie funkcjonalności systemu poprzez usługi, czyli lo
giczne reprezentacje procesów o określonych danych wejściowych i wynikach, 
mogące działać samodzielnie, mogące współdziałać z innymi usługami oraz bę
dące elementem niepodzielnym z punktu widzenia wykorzystującego je klienta.

Rozwijając pojęcie SOA należy wskazać na najczęściej powtarzające się 
własności samej architektury. Podczas gdy implementacja procesów usługi 
jest zupełnie dowolna (jako ukryta dla użytkownika usługi), interfejs, czyli 
sposób dostępu do usługi jest ściśle określony, podlegając zazwyczaj różnym 
standardom. Dzięki temu można osiągnąć współdziałanie usług między sobą. 
Usługi są organizowane w taki sposób, iż jest możliwość ich łatwego znajdo
wania. Pozwala to na niski stopień zależności pomiędzy usługami (ang. loose 
coupling).

Użyteczność modelu SOA do modelowania gridów staje się oczywista w 
momencie porównania samych definicji obu pojęć. Grid jako twór wysoce 
rozproszony, którego elementy znajdują się w odrębnych domenach admi
nistracyjnych, w intuicyjny sposób można przedstawić jako ogólnie opisaną 
powyżej kompozycję usług. Ogólny model gridu w architekturze SOA podaje 
specyfikacja OGSA. Pierwszą szeroko uznaną, przełomową wręcz pracą nad 
tym modelem w świecie technologii gridowych zaprezentowano w Physiology 
of the grid [31], wprowadzającej termin Open Grid Seruices Architecture, w 
skrócie OGSA. Termin ten jest obecnie używany bardzo często do charaktery
zowania systemów gridowych “nowej generacji”. Bardziej szczegółowe prace 
nad architekturą są kontynuowane w ramach Open Grid Forum pracującego 
nad specyfikacjami OGSA ([32, 33]).

Właściwe znaczenie terminu OGSA, niezwykle zresztą często stosowanego 
w literaturze fachowej, jest miejscami nieco rozmyte poprzez użycie w ogrom
nej ilości kontekstów. Warto więc zwrócić uwagę na istotę standardu. OGSA
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zawiera w sobie dwie części: podaje zakres zagadnień i problemów, z któ
rymi borykają się systemy gridowe oraz definiuje teoretyczny zestaw usług 
mających rozwiązywać te problemy. OGSA nie narzuca żadnych konkretnych 
technologii, formatów czy protokołów komunikacyjnych, a co więcej zakłada, 
że podany w niej zestaw usług nie koniecznie musi być użyty w całości przez 
zgodne rozwiązania. Jest to możliwe dzięki wysokiej niezależności komponen
tów charakteryzującej SOA. Standard OGSA jako zbiór problemów, które 
musi rozwiązywać system gridowy, podaje:

• Możliwość współpracy pomiędzy komponentami (widzianymi jako usługi) 
dająca w efekcie możliwość wspólnego wykorzystania heterogenicznych 
systemów (pod względem np. architektury sprzętowej, użytych syste
mów operacyjnych itp.).

• Możliwość współdzielenia zasobów pomiędzy ich posiadaczami.

• Optymalizacja wykorzystania zasobów (np. rezerwacja minimalnego 
potrzebnego czasu procesora).

• Możliwość wykonywania zadań zdefiniowanych przez użytkownika.

• Zarządzanie danymi — ich składowanie, odzyskiwanie, przeszukiwanie 
itp.

• Zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu, tj. identyfikacji użytkow
ników, autoryzacji dostępu, delegacji praw i wielu innych aspektów.

• Redukcję kosztów administracyjnych.

• Skalowalność systemu, wraz z jego łatwą rozbudową poprzez dodawanie 
kolejnych zasobów.

• Odporność na awarie, możliwość redukcji strat spowodowanych awa
riami oraz wysoki stopień dostępności usług.

• Łatwość użytkowania.

Do tego momentu celowo nie zostało wprowadzone pojęcie usługi siecio
wej (ang. web seruice), choć jest to technologia bardzo mocno kojarzona tak 
z SOA jak i OGSA. Usługi sieciowe są jedną z technologii pozwalającą na 
realizację architektury zorientowanej na usługi. Co więcej, są one de facto 
podstawową technologią SOA, zostały też wybrane przez większość projek
tów zajmujących się budową systemów gridowych jako wiodąca technologia. 
Co za tym idzie również większość specyfikacji bazujących na OGSA sięga po
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technologię usług sieciowych. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyna 
możliwość i można zbudować system gridowy, zgodny z OGSA nie wykorzy
stując tej technologii.

Podanie ścisłej definicji usługi sieciowej jest prawie równie trudne, jak 
zdefiniowanie samej architektury zorientowanej na usługi. W pracy posłu
żymy się następującą definicją bazującą na rozumieniu pojęcia przez firmę 
IBM (patrz [45]):

Definicja 2.4 Usługa sieciowa jest typem usługi w rozumieniu SOA. Opisuje 
ona zbiór operacji dostępnych przez sieć. Wykonanie operacji udostępnia
nej przez usługę sieciową polega na przesłaniu odpowiednio sformatowanego 
dokumentu XML, w zestandaryzowanej formie. Również ewentualny wynik 
operacji jest przekazywany w formie zestandaryzowanego dokumentu XML. 
Dodatkowo usługa sieciowa jest opisana standardowym formalnym dokumen
tem XML, zawierającym wszystkie informacje potrzebne do interakcji z nią. 
Protokół przekazu dokumentów XML do/z usługi sieciowej musi być standar
dowym protokołem sieciowym.

Ponieważ usługi sieciowe były początkowo narzędziem używanym w tech
nologiach B2B, wiele z firm branży IT podaje nieco odmiennie sens tego 
pojęcia, najczęściej nakładając dodatkowe wymagania do definicji.

Większość z dodatkowych założeń nazywa ogólnie określone w powyż
szej definicji standardy. I tak zakłada się np., iż usługi sieciowe powinny 
być dostępne poprzez protokół HTTP [27], a XMLowy format dokumentów 
powinien być zgodny z protokołem SOAP [46]. W ogromnej większości przy
padków istotnie jest tak w praktyce. Powszechnie jednak rozumie się również 
pod terminem usługi sieciowej usługi dostępne poprzez przesyłanie komu
nikatów SOAP protokołem innym od HTTP np. SMTP, jak i usługi typu 
REST, które nie muszą wykorzystywać protokołu SOAP do zapisu komuni
katów. Stąd powyższa definicja wydaje się najtrafniejsza. Niemniej jednak 
należy pamiętać o tym, że większość specyfikacji jak i implementacji opisa
nych w niniejszej pracy wykorzystuje zarówno jako swoją podstawę protokoły 
HTTP i SOAP, natomiast do opisu usług sieciowych język WSDL [21] (co 
jest pozytywne z punktu widzenia zgodności oprogramowania).

2.5.2. Konkretyzacja OGSA
Ponieważ standard OGSA jest bardzo ogólny wymagane są kolejne stan

dardy precyzujące szczegóły usług, ich interfejsów czy użytych protokołów. 
Bez nich na bazie OGSA można zbudować ogromną ilość różnych systemów 
gridowych nie spełniających podstawowego postulatu wzajemnej współpracy,



ROZDZIAŁ 2. TECHNOLOGIE GRIDOWE 23

jedynie o podobnej architekturze. Można tu wskazać najistotniejsze ze spraw 
wymagających takiego doprecyzowania:

1. sposób reprezentacji stanowych zasobów poprzez usługi,

2. sposób adresowania tych zasobów,

3. metody kontroli tychże zasobów, takie jak np. ich tworzenie czy wy
znaczanie czasu istnienia,

4. metody zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji oraz uwierzytelniania 
użytkowników.

Oczywiście istnieje wiele innych aspektów, jednak powyższe są o tyle istotne, 
iż praktycznie każdy system gridowy musi się z nimi stykać.

Pierwszym z standardów precyzujących OGSA była specyfikacja Open 
Grid Seruices Infrastructure (OGSI) [88]. Nie jest ona wprawdzie profilem 
OGSA (gdyż OGSA w momencie tworzenia OGSI była bardziej ogólną ideą 
niż formalnym standardem), jednak pełni rolę obecnych profilów dla OGSA. 
Ponieważ OGSI posiadało wiele nieakceptowalnych braków (patrz [24]) po
wstała (na jej bazie) nowa grupa specyfikacji ogólnie zgrupowanych pod na
zwami WS-Resource Framework [8] oraz WS-Notification. Pierwsza grupa 
specyfikacji zajmuje się reprezentacją zasobów posiadających stan poprzez 
usługi sieciowe [43]. Jednym z ulepszeń w stosunku do OGSI było użycie 
zewnętrznej specyfikacji WS-Addressing [14] do zunifikowanej identyfikacji 
zasobów. W specyfikacji WS-Addressing zdefiniowany jest m.in. dodatkowy 
element nagłówka komunikatu SOAP nazywający zasób, którego dotyczy wy
woływana operacja i określany jako endpoint reference (w skrócie EPR).

Ponadto w skład grupy specyfikacji WSRF wchodzą:

WS-Resource Properties określająca sposób udostępniania informacji o 
stanie zasobu (jego właściwości) [44],

WS-Lifetime definiująca sposób zarządzania cyklem życia zasobu [85],

WS-Base Faults rozszerzająca nieco koncepcje obsługi błędów w protokole 
SOAP, tak by można było w bardziej zunifikowany sposób dostarczać 
informacji diagnostycznych o ich przyczynach [57],

WS-Service Group pozwalająca grupować zasoby, np. w celu tworzenia 
ich funkcjonalnego rejestru [60].

Specyfikacje z rodziny WS-Notification obejmują swym zakresem sposoby 
wzajemnego informowania się usług sieciowych o zmianach swojego stanu. 
Wchodzą w jej skład trzy dokumenty:
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WS-Base Notification jest główną specyfikacją określającą operacje słu
żące do informowania o zaistniałych zdarzeniach oraz subskrypcji ta
kich informacji. Zdefiniowanych jest kilka możliwych modeli (np. asyn
chroniczne pobieranie danych o zdarzeniu i synchroniczne informowanie 
przez usługę sieciową będącą źródłem zdarzenia) [42],

WS-Brokered Notification określa opcjonalną, dodatkową usługę pośred
nika pomiędzy źródłem informacji o zdarzeniach a ich konsumentem. 
Funkcje takiego pośrednika mogą zawierać np. logowanie zdarzeń, uprosz
czenie implementacji, uproszczenie odkrywania źródeł i odbiorców (czyli 
działanie jako “wspólny punkt” dla producentów i konsumentów infor
macji) czy nawet zapewnienie anonimowości producentów i odbiorców 
informacji o zdarzeniach [17],

WS-Topics określająca metody podania tematu notyfikacji lub ich zbiorów 
(np. w celu subskrypcji tylko interesujących notyfikacji) [90].

Oczywiście same specyfikacje WSRF i WSN są ogólnie użyteczne, nie tylko w 
odniesieniu do systemów gridowych (zresztą promowane są przez organizację 
OASIS nie związaną tylko ze technologiami gridowymi). Ich znaczenie dla 
OGSA jest podane w specjalnym profilu [34].

Warto tu zauważyć, że oprócz specyfikacji WSRF i WSN pochodzących z
OASIS i lobbowanych głównie przez korporacje IBM i Hawlett-Packard, ist
nieje konkurencyjna grupa specyfikacji o podobnym zakresie funkcjonalnym 
określana zazwyczaj jako WS-Management [91], lobbowana przez Microsoft 
i Intel. Specyfikacje z tej grupy, choć istotne w przemyśle, miały mniejszy 
oddźwięk w środowisku gridowym4. Obecnie rozpoczęto prace nad ujednoli
ceniem standardów WSRF i WSN z WS-Management (patrz [22]). Z drugiej 
strony konkurencyjna w stosunku do specyfikacji rodziny WS-Notification 
jest specyfikacja WS-Eventing [15] (której głównym mentorem jest korpora
cja Microsoft), przy czym jest ona generalnie nieco uboższa od swego młod
szego konkurenta.

Profil OGSA dla WSRF precyzuje jedynie część z zagadnień adresowa
nych w standardzie OGSA. Najistotniejszą z pominiętych jest kwestia bezpie
czeństwa omawiana w profilach bezpieczeństwa dla OGSA [62, 63]. Podobnie 
jak profil dla WSRF wybiera on zestaw konkretnych specyfikacji, istniejących 
poza standardami stricte gridowymi, które powinny być użyte dla zapewnie
nia bezpieczeństwa komunikacji w systemie gridowym.

Zaprezentowany w niniejszym rozdziale przegląd zawiera jedynie najistot
niejsze z standardów opisujących szkieletową architekturę, powiązanych z

4Obecnie pojawiły się prace nad profilem OGSA dla WS-Management, nie są one jednak 
bardzo zaawansowane ani realizowane w praktyce.
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Rysunek 2.2: Powiązania specyfikacji i pojęć najważniejszych z punktu wi
dzenia obecnych technologii gridowych.

OGSA, które stanowią bazę dla proponowanych w pracy rozwiązań. Istnieje 
jednak wiele równie ciekawych i istotnych inicjatyw, głównie w obrębie OGF, 
mających na celu ujednolicanie również metod uruchamiania konkretnych 
operacji gridowych. Dobrym przykładem może być standard Job Submission 
Description Language (JSDL) [6], pozwalający specyfikować dane aplikacji 
do wykonania.

Podsumowując część poświęconą architekturze warto pokusić się o krótką 
rekapitulację wprowadzonych pojęć, w celu pokazania ogólnego obrazu spe
cyfikacji i standardów definiujących obecne środowiska gridowe. Taką uprosz
czoną wersję przedstawia rys. 2.2. Podstawą architektury jest ogólne podej
ście określane jako architektura zorientowana na usługi. Jej przełożenie na 
problematykę gridową podaje standard OGSA w sposób wciąż bardzo abs
trakcyjny. Jego konkretyzacja dokonywana jest za pomocą profili OGSA, 
z których najważniejsze to te dla definiowania zasobów i bezpieczeństwa. 
Pierwsze wykorzystują przede wszystkim specyfikacje WSRF. Profile bez
pieczeństwa bazują na standardach z grupy WS-Security pochodzących z 
OASIS. Wszystkie natomiast wykorzystują specyfikację WS-Addressing do 
adresowania zasobów i przesyłania niektórych z danych je opisujących.



Rozdział 3

System gridowy UNICORE

Rozwiązania rozwijane w ramach niniejszej pracy bazują na systemie gri
dowym UNICORE. Z tej przyczyny, a także dlatego, że wśród celów pracy 
widnieje weryfikacja uniwersalności systemu UNICORE (patrz 6), system ten 
został dość dokładnie opisany w bieżącym rozdziale. Należy jednak pamiętać, 
że nie jest to jedyne istniejące rozwiązanie gridowe. Krótkie omówienie innych 
systemów zostało podane na końcu bieżącego rozdziału w formie porównania 
z systemem UNICORE.

System UNICORE — UNiform Interface to COmputing REsources — 
powstał w wyniku dwóch grantów niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Roz
woju (BMBF). W latach 1997-1999, podczas trwania pierwszego grantu, zo
stała stworzona początkowa wersja systemu. Oprogramowanie było rozwijane 
w kolejnych latach (2000-2003), w ramach projektu UNICORE Plus [26], w 
którym to czasie system UNICORE został szeroko spopularyzowany, prze
stając być rozpoznawany jako jedynie wewnątrz niemieckie rozwiązanie.

Podstawowym celem systemu UNICORE w momencie jego powstania, 
było zapewnienie wsparcia dla osób wykorzystujących rozproszone zasoby 
w celu przeprowadzania obliczeń dużej skali [82]. Konkretyzując UNICORE 
miał zapewniać:

1. Łatwy w obsłudze interfejs służący do przygotowywania zadań, ich wy
syłania do serwerów wykonujących i późniejszego monitorowania.

2. System bezpieczeństwa pozwalający na jednorodną identyfikację i auto
ryzacje użytkowników niezależnie od specyfiki zdalnych systemów ser
werowych.

3. Format zapisu skomplikowanych zadań składających się z wykonań sze
regu operacji. Zakładano, że operacje te mogą być wykonywane na róż
nych serwerach jak i zależeć od siebie.

26
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4. Odseparowanie użytkownika od zawiłości serwerowych systemów opera
cyjnych i szczegółów instalacji wykorzystywanego przez niego oprogra
mowania. Innymi słowy zadanie przygotowane dla systemu UNICORE 
powinno być identyczne i pozwalać się uruchomić na każdej instalacji 
systemu, niezależnie od np. miejsca instalacji używanego oprogramo
wania czy wykorzystywanych systemów kolejkowych.

5. Wsparcie dla wykonywania aplikacji wsadowych operujących na lokal
nie dostępnych plikach. Nie zakładano wspierania aplikacji interaktyw
nych, strumieniowych itp.

3.1. Podstawy techniczne
System UNICORE zbudowany jest w klasycznej architekturze klient- 

serwer. Opiera się o uniwersalny opis zasobów i użytkowników gridu. Termin 
zasoby jest tu szeroko rozumiany: zawiera zarówno sprzęt jak i aplikacje.

Użytkownicy są reprezentowani poprzez certyfikaty publiczne X.5O9 [48]. 
Ponieważ serwery, zazwyczaj oparte o systemy UNIX, używają starszej me
tody identyfikacji — nazwy użytkownika, zwanej loginem — oprogramowa
nie UNICORE zarządza mapowaniem, często różnym dla każdego z syste
mów docelowych, certyfikat—>nazwa użytkownika. Dzięki temu użytkownik 
jest zwolniony z konieczności pamiętania swojej nazwy i hasła na jakiej
kolwiek z wykorzystywanych maszyn. Dane użytkownika specyficznego dla 
każdej instalacji, na którego mapuje się certyfikat określane są jako Xlogin.

Analogiczny scenariusz zachodzi przy dostępie do zasobów sprzętowych 
i aplikacji. Lista udostępnionych przez UNICORE aplikacji jest dostarczana 
wraz z innymi danymi o systemie docelowym w formie nazwy i wersji. Nie są 
podawane jakiekolwiek informacje specyficzne dla instalacji, jak np. ścieżka 
do oprogramowania czy nazwa programu wykonywalnego. Te ukryte pa
rametry są jedynie przechowywane przez stronę serwerową systemu UNI
CORE i wykorzystywane przy uruchomianiu zadania. Zadanie przekazane 
przez klienta w formie (NAZWA_OPROGRAMOWANIA, WERSJA) jest 
mapowana na konkretną ścieżkę i program wykonywalny, dodawane są nie
zbędne parametry i dopiero w tym momencie program jest uruchamiany, 
zazwyczaj poprzez system kolejkowy. Schemat ten przedstawia rysunek 3.1. 
W systemie UNICORE uniwersalną wersję zadania określa się jako zadanie w 
formie abstrakcyjnej, natomiast proces konkretyzacji abstrakcyjnego zadania 
na wersję właściwą dla systemu docelowego inkarnacją.

System UNICORE wprowadza też własne nazewnictwo systemów serwe
rowych i ich podstawowych elementów. Pierwszym pojęciem jest Usite (od
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Uruchomić:
/usr/local/gnuplot dat.in 
z prawami użytkownika

eve_s

VSite A

Przygotować skrypt wykonujący: 
/opt/gnu/gnuplot/gnuplot dat.in

Zgłosić pow. skrypt do systemu
kolejowego komendą
qsub -u guest14 tmpscript.sh

VSite B

Rysunek 3.1: Inkarnacja w systemie UNICORE.

UNICORE site), czyli zbiór systemów serwerowych w wspólnej domenie ad
ministracyjnej i zazwyczaj dostępnych poprzez wspólny adres sieciowy. Usite 
składa się z jednego lub więcej Vsite (od mrtual site), czyli wirtualnych syste
mów docelowych. Vsite może dawać dostęp do zarówno pojedynczej maszyny 
(np. serweru obliczeniowego) czy nawet całego klastra. Z drugiej strony je
den system docelowy (klaster, itp.) może być dostępny jako więcej niż jeden 
VSite.

Zadania zgłasza się do wykonania właśnie na Vsite. Wszystkie zadania na 
jednym Vsite dzielą wspólne przestrzenie dyskowe i konfigurację zasobów (jak 
np. specyfikację dostępnych zasobów sprzętowych: pamięci, procesorów itp.). 
Warto tu wymienić pojęcie Uspace wykorzystywane do określenia przestrzeni 
dyskowej przeznaczonej do wykonania konkretnego zadania, czyli de facto 
jego katalog roboczy.

3.1.1. Ewolucja systemu
Początkowe wersje systemu UNICORE były wykonane w przenośnej tech

nologii Java, która zresztą pozostała podstawą do dziś. Oprogramowanie skła-



ROZDZIAŁ 3. SYSTEM GRIDOWY UNICORE 29

Wersja Przybliżony czas 
wydania

Najistotniejsze zmiany

2.1 koniec 1999 Pierwsze wydanie.
3 koniec 2000 Wprowadzenie protokołu UPL; wycofanie się 

z HTTP; mniejsza rola gateway’a 
dodane TSI; klient jako samodzielna 
aplikacja a nie aplet.

4 2002 Nowy i rozbudowany format AJO 
zawierający m. in. decyzje warunkowe.

5 2004 Wprowadzenie ETD.
6 2007 (?) Reimplementacja (prawie) całego systemu 

w oparciu o technologie usług sieciowych.

Tablica 3.1: Ewolucja systemu UNICORE

dało się z rozbudowanej części serwerowej oraz prostszej — klienckiej. W ko
lejnych wersjach systemu rozbudowano znacznie stronę kliencką rezygnując z 
apletów na korzyść samodzielnej aplikacji Java. UNICORE definiował swój 
własny format zapisu zadań (zintegrowany z zapisem przepływu zadań) o 
nazwie AJO czyli Abstract Job Object.

Początkowo UNICORE wykorzystywał protokół HTTP, jednak zrezygno
wano z niego na korzyść specyficznego dla systemu protokołu UPL (UNI
CORE Protocol Layer) przesyłającego serializowane obiekty środowiska Java.

Od strony architektury system UNICORE posiada komponent zapewnia
jący identyfikację i wstępną autoryzację dostępu do USite o nazwie Gate
way. Gateway odpowiada również za odkrywanie składających się na USite 
Vsite’ów, na których działa główny serwer UNICORE o nazwie NJS (od 
Network Job Supermsor). NJS przetwarza AJO i zleca wykonanie niepo
dzielnych zadań do komponentu wykonawczego — TSI (TargetSystem In
terface) — będącego interfejsem dla NJS do systemu operacyjnego, przez 
który NJS uruchamiał zadania. TSI zostało napisane w języku Perl, by bez 
problemu wykonywać operacje niskopoziomowe, z czym są problemy w śro
dowisku Java. NJS mapuje również certyfikaty użytkowników na Xloginy i 
dokonuje ich autoryzacji.1

Wersja systemu UNICORE powstała w efekcie projektu UNICORE Plus 
(oznaczona numerem ’3’) przetrwała bez znaczących zmian architektury do 
dziś. Obecnie stabilna wersja systemu jest oznaczona numerem ’5’. Oczywi

1Należy tu zaznaczyć, że początkowe wersje systemu (przed wersją 3.x), były zbudowane 
nieco inaczej, m.in. opierając funkcjonowanie NJS na systemie Codine.
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ście rozwinięto system znacznie rozszerzając możliwości formatu zapisu zadań 
oraz rozbudowując stronę kliencką poprzez położenie nacisku na zaawanso
wane interfejsy użytkownika dla konkretnych aplikacji dostępnych poprzez 
grid. Dokonano również pewnych zmian w systemie bezpieczeństwa, wprowa
dzając prosty system delegacji zaufania (patrz [84]). Niemniej nawet średnio 
zaawansowany użytkownik byłby w stanie zauważyć jedynie drobne poprawki 
a nie generalną różnicę technologiczną. Oprócz oczywistej wady takiego “za
stoju” w pracach, można tu wskazać też duży plus: system UNICORE ma 
renomę oprogramowania niezwykle stabilnego.

3.2. UNICORE wersja 6
Wraz z pojawieniem się technologii SOA i usług sieciowych oraz coraz 

silniejszą ich adopcją przez środowiska gridowe, zaczęto zastanawiać się nad 
większą zmianą architektury systemu UNICORE. Ogólne przyczynki dla ta
kiej modyfikacji wynikają z przedstawionej w rodziale 2 analizy modelu ar
chitektury gridowej OGSA. Sprawa ta była niezmiernie skomplikowana, gdyż 
z jednej strony konkurencyjne środowisko Globus zostało przeniesione już 
wcześniej na architekturę usług sieciowych (wersja ’3’ Globus Toolkit) i defi
nitywnie nie odniosło sukcesu a wersja kolejna, choć znacznie bardziej obie
cująca, miała również wiele problemów. W związku z tym prace nad nową 
wersją systemu UNICORE prowadzono równolegle do utrzymywania opro
gramowanie w starszej, stabilnej wersji.

Prace nad UNICORE opartym o technologię SOA rozpoczęto w dwulet
nim projekcie UniGrids. Podstawowym efektem projektu UniGrids i podwa
liną wersji szóstej UNICORE jest definicja podstawowych usług tworzących 
zrąb nowej architektury, tzw. UNICORE Atomie Seruices. Definiuje ona sze
reg współpracujących ze sobą usług mających na celu zapewnienie większości 
z funkcjonalności oferowanej przez poprzednie wersje UNICORE w środowi
sku usług sieciowych. Zachodzi tu jednak pewna dosyć istotna różnica. Sama 
już nazwa zawierająca słowo atomie sugeruje, że podstawowy system ma 
przetwarzać jedynie niepodzielne zadania, bez wsparcia dla przepływu pracy 
(ang. workflow). Podyktowane to było wizją wspierania wielu mechanizmów i 
języków pozwalających odpowiednio przetwarzać i przedstawiać takie skom
plikowane zadania. Oczywiście osiągnięcie takiej elastyczności było łatwiejsze 
przy bardziej szczegółowym interfejsie strony serwerowej.

UNICORE Atomie Seruices są modelowane na bazie specyfikacji WSRF. 
Dzięki temu uzyskano duży stopień standaryzacji i otworzono drogę do współ
pracy z innymi nowoczesnymi środowiskami gridowymi. Drugim podstawo
wym wykorzystanym standardem był język JSDL (Job Submission Descrip-
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tion Language) używany do zapisu zadań. W środowisku UNICORE okazał 
się on wystarczająco elastyczny do zapisu zarówno formy abstrakcyjnej jak 
i zinkarnowanej zadania (oczywiście jedynie zadania niepodzielnego czy ina
czej atomowego).

Dla uporządkowania skomplikowanego obrazu istniejących implementacji 
związanych z UNICORE 6 poniżej zostały przedstawione najbardziej istotne 
z nich:

Unicore/GS Była to, wytworzona w ramach projektu UniGrids, implemen
tacja UNICORE Atomie Seruices. Oprogramowanie zostało zarzucone 
z powodu kilku istotnych wad. Unicore/GS był wysoce niewydajny, 
głównie z powodu oparcia o przestarzałą platformę Axis 1. Niemożliwe 
było rozdzielenie implementacji standardu WSRF od UNICORE Ato
mie Seruices, co zmniejszało uniwersalność i możliwość implementacji 
nowych usług. Unicore/GS opierał się również o serwer NJS z UNI
CORE 5, co owocowało koniecznością stosowania wielu nieeleganckich 
rozwiązań, jak tłumaczenie zadań z formatu JSDL na AJO i odwrotnie. 
Można tu zauważyć analogię do rozwiązania z pierwszej wersji UNI
CORE wykorzystującej Codine.

Projekt GPE Część oprogramowania GPE (Grid Programming Enuiron- 
ment) powstała jako wkład firmy Intel w projekt UniGrids (którego 
Intel był członkiem). Obecnie GPE istnieje jako samodzielny projekt. 
GPE początkowo było rozbudowanym środowiskiem klienckim dla UNI
CORE 6. Niemniej później w skład projektu GPE weszła implementa
cja części serwerowej, zgodna z definicją UNICORE Atomie Seruices, 
oparta o Globus Toolkit w wersji 4 jako bazową implementację stan
dardu WSRF.

Projekt Chemomentum i UnicoreX UnicoreX to oprogramowanie bę
dące następcą Unicore/GS. Wraz z równolegle rozwijanym środowi
skiem WSRFLite (implementacja standardu WSRF) oraz serwerem 
XNJS (zastępującym uproszczoną wersję starego NJS) tworzy bazę dla 
podstawowej i obecnie oficjalnej wersji UNICORE 6. Szczegóły tej wła
śnie implementacji są przedstawione w dalszej części rozdziału.

3.2.1. Architektura serwerowa
Zgodnie z tym co było wcześniej wspomniane, projekt UniGrids zdefi

niował szczegółowo podstawowy zestaw usług sieciowych będący podstawą



ROZDZIAŁ 3. SYSTEM GRIDOWY UNICORE 32

Klient

O

TSI

II
system operacyjny / 

system kolejkowy
system(y) plików

Vsite 1

Rysunek 3.2: Ogólna architektura systemu UNICORE 6. Zakreskowane pro
stokąty usług oznaczają usługi wchodzące w skład UNICORE Atomie Serui
ces.

UNICORE 6. Usługi te określane mianem UNICORE Atomie Seruices zo
stały zaprojektowane wykorzystując jak najwięcej ze specyfikacji WSRF. Ba
zowane są głównie na specyfikacjach WS-RP i WS-LT. UNICORE Atomie 
Seruices obejmują z jednej strony pełny cykl życia zasobów gridowych: od 
stworzenia VSite aż do jego zniszczenia. Z drugiej strony modelują wszystkie 
podstawowe elementy gridu używane przez klienta: są zdefiniowane zasoby 
określające zarówno cały system docelowy jak i pojedyncze transfery danych.

Rysunek 3.3 przedstawia cykl życia i wzajemne powiązania wszystkich 
usług wchodzących w skład UNICORE Atomie Seruices. Najrzadziej wyko
rzystywaną jest bazowa usługa o nazwie TargetSystemFactory. Służy ona do 
stworzenia zasobu sieciowego odpowiadającego VSite. Wykorzystywana jest
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przez użytkownika, tzn. każdy może stworzyć własną instancję zasobu sie
ciowego. Oczywiście wszystkie takie instancje są skonfigurowane identycznie 
dla TargetSystemFactory. Można nadmienić, iż jest to jedyna usługa nie wy
korzystująca specyfikacji z rodziny WSRF.

VSite jest dostępny poprzez interfejs usługi TargetSystemSeruice. Usługa 
ta ma bardzo prosty interfejs: definiuje jedynie jedną specyficzną dla UNI
CORE operację, pozwalającą zgłosić nowe zadanie do wykonania. Pozostała 
funkcjonalność jest osiągalna poprzez operacje z rodziny WSRF. Najważ
niejsze są tu właściwości zasobu sieciowego, pośród których można znaleźć 
informacje o danych systemu docelowego (dostępne aplikacje, typ systemu, 
dostępna pamięć itp.).

Utworzone systemy docelowe (oraz To/rgetSystemFactory) są rejestrowane 
w RegistrySeruice. Usługa Registry Seruice jest dostępna za pomocą publicz
nie znanego i względnie statycznego adresu. Dzięki temu klienci są w stanie 
wejść w posiadanie aktualnych adresów zasobów reprezentujących systemy 
docelowe (VSite).

System docelowy po zgłoszeniu zadania tworzy zasób sieciowy reprezen
tujący zadanie wraz z interfejsem JobManagementSeruice, pozwalającym je 
kontrolować. Jego adres jest zwracany przy wywoływaniu metody służącej 
do zgłaszania zadania. Przy jego pomocy klient może przykładowo spraw
dzić status, rozpocząć wykonywanie czy zatrzymać zadanie.

Kontrola plików i katalogów jest dokonywana za pomocą zasobów Stora- 
geManagementSeruice (SMS). Referencje do SMS można uzyskać zarówno z 
poziomu całego Vsite (np. zasób reprezentujący katalog dla plików tymcza
sowych) oraz z poziomu zadania (katalog roboczy). SMS pozwala inicjować 
transfery plików (dla których tworzone są dodatkowe zasoby, reprezentowane 
przez usługę TransferSeruice), które mogą być dokonywane w różnych pro
tokołach.

Implementowana w ramach projektu Chemoementum infrastruktura UNI
CORE 6 stawia za implementacją interfejsu usług sieciowych niewielki sys
tem serwerowy noszący nazwę XNJS. Nawiązanie do starej nazwy NJS jest 
nieprzypadkowe, gdyż funkcjonalność jest bardzo podobna. Można powie
dzieć, że XNJS jest nieco uproszczoną wersją NJS — nie potrafi przetwarzać 
przepływu pracy, a jedynie nadzorować wykonania niepodzielnych zadań. Z 
drugiej strony przyjmuje opis tych zadań w języku JSDL. XNJS kontaktuje 
się z systemem operacyjnym (w tym z systemem kolejkowym) poprzez znany 
z wcześniejszych wersji UNICORE — Target System Interface.
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Rysunek 3.3: UNICORE Atomie Seruices: usługi, ich zasoby i wzajemne 
powiązania.

3.2.2. Klienci systemu UNICORE
Podaczas prac nad projektem UniGrids zweryfikowano założenia strony 

klienckiej dla systemu UNICORE. Dokonano tego mając w pamięci fakt, iż 
dotychczasowy klient był uważany za jedną z najmocniejszych stron oprogra
mowania. Obecnie trzon strony klienckiej UNICORE 6 pochodzi z projektu 
GPE (którego początki są powiązane z projektem UniGrids).

Podstawą rozwoju była koncepcja GridBean, czyli rozszerzenie udanego 
pomysłu wtyczek wspierających aplikacje gridowe dla klienta systemu UNI
CORE w poprzednich wersjach. GridBean jest wydzielonym komponentem 
napisanym w środowisku Java, mającym na celu:

1. Przygotowanie opisu zadania do wykonania przez system gridowy. Wspie
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ranę jest zarówno przygotowanie atomowych zadań jak i całego prze
pływu pracy.

2. Zapewnienie interfejsu użytkownika służącego do wprowadzenia danych 
wejściowych dla zadania.

3. Zapewnienie interfejsu użytkownika służącego do wizualizacji wyników 
zadania.

4. Opcjonalne umożliwienie użytkownikowi bezpośredniego dostępu do 
usług gridowych (np. przeglądania zdalnych plików).

Należy tu nadmienić, że interfejsy użytkownika mogą być przygotowywane 
w kilku wariantach dla różnych platform klienckich wspierających technolo
gie GridBean. Obecnie są dwie możliwości takich interfejsów: oparty o Java 
SWING (dla aplikacji środowiska Java) oraz oparty o biblioteki GridSphere 
(dla aplikacji opartych o portlety dla GridSphere), prowadzone są prace nad 
kolejnymi — np. opartymi o bibliotekę SWT.

Kolejną dużą modyfikacją w stosunku do starszych wersji systemu UNI
CORE było wprowadzenie różnych narzędzi klienckich. Było to możliwe dzięki 
wprowadzeniu opisanych powyżej komponentów GridBean. Początkowo w ra
mach projektu GPE powstały:

Expert Client będący następcą w linii prostej oprogramowania klienckiego 
dla starego systemu UNICORE. Pozwala on budować przepływ pracy 
za pomocą edytora graficznego, którego elementami są jednostki zadań 
generowane przez komponenty GridBean.

ApplicationClient który został przeznaczony dla użytkowników gridu bę
dących specjalistami jedynie w swoich dzidzinach a nie mających szer
szej znajomości samej technologii gridowej. Pozwala on jedynie na prace 
z pojedynczym komponentem GridBean.

PortalClient o funkcjonalności podobnej do ApplicationClient lecz zbudo
wany w technologi portalowej, wiec nie wymagający nawet instalacji 
specjalistycznego oprogramowania a jedynie przeglądarki WWW.

Obecnie w projektach budowanych na technologii UNICORE rozwija się 
dalej warstwę kliencką systemu. Projektowane są zarówno proste programy 
pozwalające na pracę z linii komend, jak i bardziej zaawansowane aplikacje. 
Ciekawym przykładem mogą tu być prace wykonywane w projekcie Chemo
mentum mające na celu stworzenie oprogramowania dla ekspertów w pew
nych domenach zastosowań gridu. Powstaje przez to oprogramowanie de
dykowane pewnej grupie odbiorców, z zaawansowanym interfejsem (zazwy
czaj wspierającym konstruowanie przepływu pracy), lecz ukrywające wszelkie
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szczegóły użycia gridu jeszcze bardziej niż jest to w przypadku ApplicationC- 
lient.

Ogólnie można zauważyć bardzo pozytywny efekt użycia bardziej uniwer
salnych technologii usług sieciowych w UNICORE 6: gwałtowny i wielokie
runkowy rozwój oprogramowania klienckiego. Ten rozwój zaś powinien być 
kolejnym czynnikiem zwiększającym realną użyteczność systemu gridowego 
UNICORE.

3.3. Inne systemy gridowe
W obecnej chwili istnieje kilka systemów gridowych mogących konku

rować (a czasem współpracować) z platformą UNICORE. Objętość pracy 
nie pozwala na podanie wyczerpującego przeglądu wszystkich systemów, w 
związku z tym nacisk został położony na podanie różnic uzasadniających wy
bór UNICORE jako bazy niniejszej pracy względem największej istniejącej 
platformy.

Najpopularniejszym istniejącym systemem gridowym jest Globus Toolkit 
[79]. System ten zawiera implementacje bazowych usług gridowych. Wersja
3.x systemu bazowała na specyfikacji OGSI, natomiast obecna 4.x implemen
tuje specyfikacje z rodziny WSRF, podobnie do UNICORE.

Możemy podać kilka zasadniczych różnic pomiędzy systemami. Pierw
szą jest wsparcie dla standardów. Mimo bazowania na WSRF, UNICORE 
w wersji 6 wykorzystuje najnowszą (uznaną za oficjalny standard) wersję 
1.2 specyfikacji, podczas gdy Globus używa starszej, roboczej, wersji. Ko
lejna różnica leży bardziej w filozofii systemów. Globus jest tworzony bardziej 
jako baza dla zaawansowanych systemów gridowych, które wykorzystują go 
jako podstawę zapewniającą niezbędną funkcjonalność. Bezpośrednie używa
nie Globusa przez użytkownika końcowego nie jest ani wygodne ani łatwe. 
Odmiennie prezentuje się tu UNICORE starający się być rozwiązaniem go
towym do użycia (np. dzięki swej rozbudowanej warstwie klienckiej i bardziej 
wysokopoziomowym usługom po stronie serwerowej). Ostatnia podstawowa 
różnica to mechanizm bezpieczeństwa. W przypadku Globusa jest to sys
tem GSI (Grid Security Infrastructure) bazujący na certyfikatach proxy [89]. 
UNICORE używa standardowego PKI oraz ETD [84] dla celów delegacji za
ufania. Dzięki temu istnieje elegancka separacja ról w gridzie oraz zwiększone 
bezpieczeństwo.

Zgodnie z powyższym akapitem na bazie Globusa tworzone są bardziej 
zaawansowane systemy gridowe. Do ważniejszych w skali światowej należą 
EGEE gLite2 [68] czy NorduGrid ARC [75], a w Polsce system Clusterix

2Stwierdzenie że gLite bazuje na Globus Toolkit jest nieco nieprecyzyjne. Jest to wła-
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[52]. Wybór jednego z takich systemów jako bazy dla omawianych w niniej
szej pracy rozwiązań mogłoby stać się błędną decyzją w przypadku zarzuce
nia wybranego projektu lub marginalizacji jego roli. Bazowanie zaś na samym 
tylko Globusie zostało odrzucone z powodu niewystarczającego poziomu in
frastruktury (np. dla przygotowania aplikacji klienckich) oraz użycia star
szych specyfikacji. Co więcej istotnym powodem była motywacja weryfikacji 
nowopowstającej platformy, wykorzystującej najnowsze technologie jaką jest 
UNICORE pod kątem jej uniwersalności. Kolejnym ważnym motywem była 
wyraźna różnica na korzyść systemu UNICORE w kwestii łatwości instalacji, 
ilości zależności od innego oprogramowania i konfiguracji. Wszystkie te czyn
niki są istotne jako wyznacznik, tego jak prawdopodobne jest zastosowanie 
systemu.

ściwie samodzielny kompletne oprogramowanie gridowe, wykorzystujące jednak sporo z 
systemu Globus.



Rozdział 4

Problematyka transmisji i 
przetwarzania strumieniowego 
w środowiskach gridowych

Transmisja strumieniowa (ang. streaming) jest jednym z rodzajów wy
miany danych. Tak jak w większości ogólnych pojęć pojawiają się jej różne 
precyzyjne definicje, jednak różnice pomiędzy nimi wynikają głównie z od
miennego rozłożenia akcentów. W niniejszej pracy przyjmujemy, że transmi
sja strumieniowa to taka, która polega na przesyłaniu danych o nieznanej a 
priori wielkości. Dodatkowo transmisja strumieniowa pojawia się w większo
ści przypadków (a również i w niniejszej pracy) obok strumieniowego prze
twarzania danych, tj. przetwarzania danych cząstkowego, bez posiadania ich 
całości.

Przetwarzanie strumieniowe w stosunku do przetwarzania kompletnych 
danych jest w sposób oczywisty bardziej skomplikowane. Banalnym wręcz 
przykładem może być sprawa prostego problemu sortowania. Jest możliwe 
sortowanie danych strumieniowych odpowiednim algorytmem, ale już wyniki 
sortowania nie mogą być podawane strumieniowo, gdyż w żaden sposób nie 
można przewidzieć pierwszego elementu sekwencji wyjściowej nie posiada
jąc kompletnego zestawu danych wejściowych. Oczywiście możliwe jest nato
miast sortowanie lokalnych podciągów danych. Analogicznie się ma sprawa 
wyszukiwania i wielu innych algorytmów. Problemy te powodują w naturalny 
sposób ograniczenie stosowania podejścia strumieniowego jedynie do obsza
rów, w których niesie ono wymierne i duże korzyści. Te zaś zastosowania 
determinują charakterystyczne właściwości transmisji i podejścia strumie
niowego (które jednak trudno zaklasyfikować jako definicję).

Podstawowe obszary zastosowań przetwarzania strumieniowego są efek
tem trudności z podejściem tradycyjnym do niektórych problemów. Możemy

38
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wyróżnić trzy wiodące czynniki: łączny czas wykonania, czas oczekiwania na 
pierwsze wyniki (częściowe) oraz zapotrzebowanie na pamięć aplikacji prze
twarzających. Techniki strumieniowe mogą zredukować łączny czas wykona
nia aplikacji w przypadku, gdy składa się ona z kilku komponentów, zależnych 
w ten sposób, że dane wynikowe z jednego komponentu są potrzebne jako 
dane wejściowe do kolejnego. W takim przypadku (o ile komponenty mogą 
działać strumieniowo) można uruchomić je równolegle właśnie przekazując 
dane między nimi w sposób strumieniowy.

Dwa ostatnie czynniki można zilustrować przykładem (będącym jedno
cześnie jednym z problemów przyjętych jako wyznacznik poprawności roz
wiązania proponowanego przez pracę). Rozważmy problem wyliczania prze
pływu optycznego obrazu dla długiej sekwencji wejściowej.1 W zależności od 
dokładności, użytego algorytmu i wymiarów obrazu proces wyliczania jednej 
klatki przepływu optycznego może trwać od kilku sekund do wielu minut, a 
nawet godzin na standardowym komputerze osobistym. Przyjmijmy (opty
mistycznie) czas rzędu 10 sekund oraz wymiary obrazu 640x480, długość 
sekwencji równą jednej godzinie przy 20 klatkach na sekundę. Dodatkowo 
załóżmy, że obraz jest kodowany w odcieniach szarości i potrzeba jedynie 1 
bajta na punkt. Proste rachunki doprowadzają w przypadku standardowego 
podejścia do:

• Zapotrzebowania na 640*480*1*20*3600 ~ 20, QGB pamięci masowej.

• Czasu oczekiwania na wynik równego 10 * 20 * 3600 = 720000s = 200h.

W obecnej sytuacji rezerwacja 20 GB wolnej przestrzeni dyskowej nie po
winna być już wprawdzie problemem, ale nietrudno sobie wyobrazić inne za
stosowania (lub nawet to samo przy nieco mniej “dogodnych” parametrach 
np. wymiarach obrazu, czy choćby 24bitowej palecie barwnej), w których 
dane te mogą mieć rozmiar o wiele rzędów wyższy. Natomiast już nawet w 
tym przypadku widać, że czas oczekiwania na wynik jest ogromnie długi. Przy 
tym zastosowanie to jasno pokazuje zaletę otrzymania wyników częściowych, 
czyli pierwszych już wyliczonych klatek przepływu optycznego. Dzięki temu 
można szybko przerwać obliczenia w przypadku zauważenia, iż np. parametry 
algorytmu są nieodpowiednie i wymagają poprawy. Można zauważyć, że oba

1Przepływ optyczny (ang. optical flow) jest jednym z sztandarowych zagadnień z za
kresu cyfrowego przetwarzania obrazu, polegającym na wyznaczaniu wizualnego ruchu 
punktów w sekwencji obrazu. Ruch wizualny może być ruchem pozornym (np. zmieniają
cym się cieniem obiektu z powodu ruchu źródła światła) i definiowany jest jako zmiany 
intensywności barw punktów obrazu. Niemniej posiada on niektóre wspólne charaktery
styki z ruchem rzeczywistym, takie jak nieciągłość i znajduje wiele zastosowań. Szersza 
dyskusja tematu wraz z dużą liczbą dalszych referencji podana jest w [7].
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wymienione problemy (czas łączny i czas oczekiwania na pierwsze wyniki) 
dają się łatwo rozwiązać, jednak oddzielnie. Z jednej strony zastosowanie 
przetwarzania strumieniowego (w tym wypadku zupełnie proste od strony 
algorytmicznej, gdyż standardowo do wyliczania przepływu wystarcza jedy
nie ciąg kilku, np. 3 klatek sekwencji wejściowej) pozwoli otrzymać pierwsze 
wyniki już po kilkudziesięciu sekundach. Z drugiej strony wykorzystanie do 
obliczeń zdalnych zasobów obliczeniowych (takich jak klastry i np. dostęp
nych poprzez gridy obliczeniowe) pozwoli na zmniejszenie ogólnego czasu 
wykonania nawet o dwa rzędy wielkości. Idealnym jednak byłoby połączenie 
obu rozwiązań w jedno. W tym właśnie momencie dochodzimy do szeregu 
problemów, które w formie uogólnionej podamy jako charakteryzujące pro
blematykę rozproszonego przetwarzania strumieniowego.

1. Dane przesyłane strumieniowo (do zdalnego systemu obliczeniowego) 
często muszą podlegać dodatkowym operacjom typu kompresja, filtro
wanie czy szyfrowanie. W podanym powyżej przykładzie przesył 20GB 
danych spowodowałby znaczące opóźnienie całego procesu, zasadnym 
więc byłoby wysłanie danych skompresowanych. W innych zastosowa
niach pojawia się konieczność eleminacji niektórych zbędnych danych. 
Oczywistym dodatkiem może być konieczność szyfrowania poufnych 
danych w momencie przesyłania ich po sieci Internet.

2. Zastosowania rozproszonego przetwarzania strumieniowego zasadniczo 
mogą zakładać przesył (bardzo) dużych ilości danych, jako że przetwa
rzanie małych zbiorów danych rzadko wymaga kosztownych operacji (a 
przez to może być wykonane lokalnie).

3. Z powyższego punktu wynika problematyka zwiększonej odporności 
na awarie wykorzystywanej infrastruktury niższego poziomu (np. fi
zycznych łącz), która jest bardziej prawdopodobna przy długotrwałych 
transferach. Dodatkowo nie można zakładać, że dostawca danych może 
zawsze powtórzyć całą transmisję od początku.

4. Zagadnieniem dodatkowym jest zapewnienie odpowiedniej jakości usługi. 
Jest to szczególnie istotne przy przetwarzaniu danych, co do którego 
zachodzi dodatkowy wymóg czasu rzeczywistego. Przykłady to dane 
napływające z giełdy, dane pochodzące z urządzeń monitorujących stan 
zdrowia pacjentów, z wielkoskalowych eksperymentów naukowych czy 
nawet z urządzeń monitorujących stan warunków meteorologicznych. 
W każdym z tych przypadków istnieją uwarunkowania czasowe, które 
choć mają różne tolerancje, muszą być ściśle przestrzegane, a przekro
czenie maksymalnego dopuszczalnego czasu niesie poważne negatywne
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konsekwencje. Inne, poza gwarancjami wydajności, kwestie związane z 
jakością usługi to np. odpowiedni poziom bezpieczeństwa czy możli
wości zapewnienia dodatkowego buforowania danych strumieniowych. 
Widać w tym miejscu związek tego punktu z punktem pierwszym.

Omówione powyżej zagadnienia dotyczą ogólnie przetwarzania i transmi
sji strumieniowej. Można postawić sobie pytanie, czym odróżnia się od tego 
osadzenie problemu w środowiskach gridowych. Odpowiedzią jest sposób re
alizacji systemu. O ile system realizujący założenia przetwarzania strumienio
wego dodatkowo spełnia definicję gridu (a nic nie stoi na przeszkodzie, by tak 
było) otrzymujemy strumieniowy system gridowy. Co więcej, można zauwa
żyć, że ostatni punkt definicji 2.2 (gridu) pokrywa się z wymaganiami przed
stawionej powyżej charakterystyki, więc jest naturanie spełniony. W dalszej 
części tego rozdziału przedstawimy istniejące rodzaje systemów wspomaga
jących rozproszone przetwarzanie i transmisję strumieniową, zaś pod koniec 
rozdziału powrócimy do poruszonego w bieżącym akapicie pytania. Prze
analizowane zostaną również zalety połączenia idei gridu z przetwarzaniem 
strumieniowym.

4.1. Rodzaje istniejących rozwiązań strumie
niowych

Wyróżnić można trzy ogólne podejścia do tworzenia systemów wspoma
gających przetwarzanie strumieniowe. Oczywiście są one również wykorzy
stywane łącznie tworząc hybrydy.

Pierwsza grupa rozwiązań to systemy dedykowane. Charakteryzują się 
dopasowaniem do konkretnej aplikacji/zastosowania. Niewątpliwą zaletą ta
kiego podejścia jest stosunkowo łatwa do osiągnięcia perfekcja wykonania, po
przez dokładne dostosowanie do specyfiki aplikacji. Niemniej jednak na tym 
zalety się kończą. Koszt wytworzenia takiego rozwiązania jest maksymalny 
z możliwych. Tworzone od zera systemy zdradzają tendencję do powielania 
błędów wyeliminowanych w istniejących już projektach. Co więcej zmienia
jące się aplikacje i ich wymagania nakładają wręcz konieczność uniwersalno
ści i rozwojowości takich rozwiązań, by obniżyć potencjalne koszty nowych 
wersji. Wszystko to powoduje, że podejście takie jest najmniej pożądanym. 
Właściwie zasadność tworzenia systemów dedykowanych jest ograniczona do 
najbardziej wymagających aplikacji o jednocześnie skrajnie oryginalnych wy
maganiach.

Kolejne dwie grupy rozwiązań są już zdecydowanie bardziej uniwersalne, 
i warto przyjrzeć się im bliżej.
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Strumieniowe systemy zarządzania danymi (ang. Data Stream Manage
ment Systems występują też pod nazwą (Data) Stream Processing Engines} 
i stanowią drugą grupę rozwiązań. Systemy te wywodzą się bezpośrednio 
z klasycznych relacyjnych systemów bazodanowych. Podstawową różnicą w 
stosunku do ich protoplastów jest dopuszczenie zapytań na strumieniach da
nych, wraz z wszystkimi tego konsekwencjami. Podstawowe wyzwania to ope
rowanie na wciąż rosnących danych (które mogą być zazwyczaj zapisywane 
w bazie danych lub jedynie przetrzymywane krótkotrwale w pamięci). Z jed
nej strony powoduje to, że zapytania mogą trwać nieporównywalnie dłużej 
niż w przypadku klasycznej bazy danych i czas trwania zapytania zależy nie 
tylko od rozmiaru danych, ale też od ilości danych, które chcemy przeanalizo
wać. Oczywiście prowadzi to do ograniczania czasu i dokładności zapytań za 
pomocą różnorodnych technik. Systemy strumieniowego zarządzania danymi 
często operują językiem zapytań bazowanym na języku SQL z modyfikacjami 
potrzebnymi do obsługi specjalistycznej funkcjonalności.

Strumieniowe systemy zarządzania danymi charakteryzuje również cecha 
istotna z punktu widzenia poruszanych w pracy zagadnień. Jest nią koncen
tracja na problemach analizy danych strumieniowych. Większość osiągnięć 
omawianych systemów dotyczy np. języków zapytań, modyfikacji zapytań w 
trakcie działania czy wizualizacji długoterminowych, złożonych, działających 
zapytań. Mniejszy nacisk jest natomiast kładziony zarówno na infrastrukturę 
dostarczającą dane, jak i (jeszcze mniejszy) zapewniającą pobieranie danych 
z systemu. Oczywiście istnieją jednak systemy, które nie ignorują tych pro
blemów i wybrane z nich są przedstawione w kolejnym rozdziale.

Ostatnią grupą rozwiązań są sieci nakładkowe (ang. ouerlay networks). 
Pojęcie to jest bardzo ogólne i określa właściwie dowolną sieć zbudowaną na 
bazie infrastruktury innej sieci macierzystej, czyli sieć wirtualną lub logiczną 
ukrywającą sieć podległą wykorzystywaną jako medium. Ogólne przykłady 
mogą zawierać nawet sieć Internet działającą w sieci telefonicznej. W tym 
miejscu jednak interesujące są jedynie niektóre z tych sieci budowane w war
stwie aplikacji, które będziemy nazywać sieciami nakładkowymi wysokiego 
poziomu. Jak pokażemy dalej, mogą być one pomocne przy strumieniowym 
przesyle danych i powiązanych problemach. Przed przystąpieniem do omó
wienia tychże wymagane jest jednak krótkie przedstawienie ogólnej systema
tyki interesujących nas sieci nakładkowych.

Ogólnie sieci nakładkowe wysokiego poziomu możemy podzielić na dwa 
rodzaje: strukturalne i nieuporządkowane. Pierwsze nakładają na sieć z góry 
wiadomą strukturę (popularna jest struktura pierścienia wykorzystywana np. 
przez sieci Chord [86] czy Pastry [83]) determinującą połączenia pomiędzy 
poszczególnymi węzłami sieci. Sieci strukturalne generalnie charakteryzują 
się niezawodnym wyszukiwaniem danych po zadanym kluczu w krótkim cza
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sie (zazwyczaj O (log (n))). Są wykorzystywane np. jako rozdystrybuowane 
tablice haszowane, służące do wyszukiwania wartości dla zadanego klucza. 
Sieci nieuporządkowane są wykorzystywane najczęściej w popularnych sys
temach peer to peer wymiany plików. Wyszukiwanie w nich jest bardziej 
elastyczne (nie trzeba znać dokładnej nazwy wyszukiwanego obiektu), ale 
i zawodne. Nieco bardziej dokładne omówienie typów sieci nakładkowych 
można znaleźć np. w [41], oraz w pracy [25] przedstawiającej próbę zdefinio
wania jednolitego API dla strukturalnych sieci nakładkowych.

Na bazie sieci nakładkowych budowane są systemy umożliwiające stru
mieniowe przesyłanie danych. Najczęściej wykorzystywane są strukturalne 
sieci nakładkowe. Przeszukując dokładnie dostępną literaturę daje się zna
leźć wiele różnych podejść do modelowania przesyłu strumieniowego jako 
pewnej sieci nakładkowej. Najczęstszym rozwiązaniem jest jednak abstrakcja 
strumienia danych jako ciągu wiadomości (lub równoważnie zdarzeń). Zda
rzenia są przyporządkowane do tematów. Aby odbierać wiadomości, należy 
subskrybować pewien temat, natomiast aby wysyłać, należy wpierw stwo
rzyć i opublikować nowy temat. W nazewnictwie angielskim taki mechanizm 
postępowania określany jest jako event driven, publish — subscribe lub noti
fication, natomiast w niniejszej pracy będzie określany jako podejście oparte 
o zdarzenia lub wiadomości tematyczne. Nie jest to oczywiście jedyne podej
ście, ale raczej najpopularniejsze.

Realizacje strumieniowego przesyłu danych jako generowania zdarzeń wy
korzystują sieci nakładkowe do wyznaczania odbiorców oraz do wyboru odpo
wiedniej trasy dla wiadomości. Można zauważyć, że problem ten sprowadza 
się w naturalny sposób do — często poruszanego przy okazji sieci nakład
kowych — problemu rozsyłania danych do grupy odbiorców, określane jako 
multicasting.

4.2. Technologie strumieniowe a gridowe
Połączenie technologii strumieniowych z gridowymi niesie za sobą oczywi

ste zalety. Zaawansowane technologie gridowe udostępniają szereg protokołów 
będących z definicji ogólnego zastosowania. Można więc budując rozwiązania 
strumieniowe skorzystać z dostępnych już systemów np. bezpieczeństwa czy 
odkrywania zasobów.

Zgodnie z oczykiwaniami płynącymi z powyższego akapitu, można zna
leźć wiele prac teoretycznych czy istniejących systemów łączących w swym 
opisie zarówno pojęcie strumieniowego przesyłu/przetwarzania danych jak i 
gridu. Najczęściej występują dwa podejścia, które można zaklasyfikować jako 
kategorię systemów dedykowanych (patrz 4.1.) albo jako budowane na bazie
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sieci nakładkowych strumieniowe systemy gridowe.
Systemy dedykowane są trudne do ogólnego opisania. Konkretne przy

kłady są podane w rozdziale 5. Nie przejawiając dużej ogólności są użyteczne 
zazwyczaj jedynie dla konkretnej aplikacji, za to oferując dobre wyniki wy
dajności i łatwość użycia. Niemniej zważywszy na wady wymienione w 4.1. 
nie będziemy się nimi szerzej zajmować.

Systemy określane jako “strumieniowe systemy gridowe”2 bardzo często 
są zupełnie oddzielnymi rozwiązaniami w stosunku do “tradycyjnych” gri
dów obliczeniowych czy gridów danych. Dzieje się tak dla tego, iż większość 
gridów strumieniowych wspiera jedynie transmisje strumieniwą (i przetwa
rzanie) ignorując zadania wsadowe. Oczywiście rozwinięcie operacji dotyczą
cych strumieni jest zaawansowane i polega najczęściej na wykorzystywaniu 
leżącej poniżej sieci nakładkowej, zapewniającej mechanizm przesyłu i ra
towania wiadomości. Należy tu jednak nadmienić, że niektóre z systemów 
wprowadzają wsparcie dla wybranych elementów technologii gridów oblicze
niowych, przykładowo system NaradaBrokering [64] wspiera obecnie specyfi
kacje [42]. Bardziej szczegółowa analiza konkretnych istniejących rozwiązań 
przedstawiona jest w rozdziale 5, jednak już w tym miejscu należy pod
kreślić tendencję budowania dwóch oddzielnych typów systemów gridowych 
(strumieniowych, przeciw gridom obliczeniowym i danych) wraz z istnieniem 
jedynie pojedynczych punktów, w których te dwa typy bywają zbieżne.

2Strumieniowe systemy gridowe są często określane również przydomkiem peer-to-peer 
(P2P). Należy pamiętać jednak, że to określenie samo w sobie jest szersze w swym zna
czeniu, gdyż ogólnie gridy P2P nie muszą udostępniać transmisji strumieniowej, a koncen
trować się na innych problemach, jak np. zapewnianiu dużej, rozproszonej przestrzeni do 
przechowywania danych. Z drugiej strony istnieją przykłady systemów, które można za
klasyfikować jako gridy strumieniowe, a nie będących systemami P2P (np. poprzez oparcie 
się o model klient-serwer czy statyczną strukturę połączeń).



Rozdział 5

Dotychczasowe osiągnięcia z 
zakresu transmisji 
strumieniowej w systemach 
gridowych

Niniejszy rozdział przedstawia obecny stan badań oraz istniejące, istotne i 
znane autorowi, rozwiązania w dziedzinie transmisji lub przetwarzania stru
mieniowego. Dodatkowo omawiane zagadnienia zostały zasadniczo ograni
czone do tych mających związek z systemami gridowymi. Ponieważ jednak 
ilość stricte gridowych rozwiązań jest mocno ograniczona, są tu też wspo
mniane pewne rozwiązania niegridowe, które jednak mają związek z pracą.

5.1. NaradaBrokering i pochodne
Jednym z popularniejszych systemów zajmujących się przesyłem stru

mieni danych jest NaradaBrokering [64, 65]. System jest klasycznym przy
kładem sieci nakładkowej. Sieć tworzy szereg komponentów noszących nazwę 
“brokerów”. Brokrzey są zorganizowani w hierarchiczną strukturę grup na
zywanych klastrami (mającą do czterech poziomów), przy czym każdy z kla- 
strów może zawierać do 32 elementów, tj. na pierwszym poziomie elementami 
są brokerzy, na drugim klastry brokerów itd. Struktura ta jest stworzona dla 
zapewnienia podstawowej funkcji systemu, tj. wyznaczania trasy dla danych: 
elementy klastra przechowują bogatą listę połączeń do innych elementów w 
tym samym klastrze oraz wybrane elementy klastra posiadają łącza do bro
kerów w innych klastrach. System optymalizuje dostarczanie wiadomości do 
odbiorcy, minimalizując ilość użytych do jej dostarczenia pośrednich broke

45
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rów. Topologia sieci jest zadawana przez administratora.
NaradaBrokering wspiera wiele protokołów warstwy transportowej takich 

jak TCP, HTTP, HTTPS, RTP czy UDP. Oczywiście niektóre z nich bazują 
na innych (np. HTTPS na HTTP i TCP). Protokół warstwy transporto
wej jest wykorzystywany do przesyłu wiadomości w modelu zdarzeniowym. 
Każda wiadomość ma opis tematu i subskrybenci tego tematu ją otrzymują.

NaradaBrokering zapewnia również możliwość użycia kompresji, szyfro
wania, fragmentacji wiadomości czy niezawodnego dostarczania. To ostatnie 
jest zapewniane (wraz z możliwością powtarzania wiadomości) poprzez do
datkowy węzeł sieci o nazwie RapidNode. Element ten w prosty sposób skła
duje wiadomości w bazie danych i umożliwia ich późniejsze z niej pobranie. 
Inny dodatkowy element sieci — Broker Discovery Node — jest wykorzy
stywany do zapewnienia odkrywania istniejących w sieci brokerów. Jest to 
zwykła aplikacja wykonana w technologi serwletowej. Brokerzy muszą się w 
niej zarejestrować mając uprzednio skonfigurowany jej adres.

Ostatnie wersje systemu posiadają możliwość zainstalowania dodatko
wych modułów pozwalających na pracę w standardzie WS-Eventing [15] oraz 
WS-Reliable Messaging1 [49]. Planowane są prace nad wsparciem dla WS- 
Notification [42, 17, 90].

Na bazie Systemu NaradaBrokering zajmującego się niskopoziomową wy
mianą wiadomości powstało kilka bardziej wysokopoziomowych rozwiązań. 
Pierwsze z nich — HPSearch [39, 37] — pozwala na sterowanie siecią broke
rów z poziomu skryptów języka Javascript oraz dodaje prosty interfejs gra
ficzny. Dodatkowo zawiera ciekawe rozwiązanie o nazwie WSProxy, umożli
wiające opakowanie istniejących aplikacji poprzez interfejs usług sieciowych. 
Implementacja ta wykorzystuje własne pomysły służące do zarządzania apli
kacjami, dając wybór pomiędzy prostszym (umożliwiającym jedynie start i 
zatrzymanie podległego programu) i nieco bardziej zaawansowanym inter
fejsem. Oczywiście dostarczanie danych do/z takiej aplikacji odbywa się za 
pomocą zdarzeń NaradaBrokering.

Innym rozwiązaniem bazującym na funkcjonalności NaradaBrokering jest 
system GlobalMMCS [36, 37]. Został on stworzony w celu wsparcia pracy gru
powej, głównie telekonferencji. Budowany jest na bazie uniwersalnego modelu 
komponentów odpowiadających za filtrowanie strumieni (np. zmienianie roz
dzielczości, jakości czy algorytmu kompresji), ich odbieranie i dostarczanie. 
Główną zaletą jest usługa zapewniająca automatyczne tworzenie przepływu 
danych poprzez komponenty mając zadane warunki wejściowe (producenta

1WS-Reliability — jak poprawnie nazywa się ta specyfikacja — definiuje niezawodne 
dostarczanie wiadomości poprzez różnego rodzaju typy interakcji w ramach usług sie
ciowych opartych o protokół SOAP. Prostym przykładem jest mechanizm potwierdzania 
dostarczenia wiadomości.
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obrazu) i wyjściowe (tj. odbiorców). System ten jest zbudowany w Javie i 
opiera się o bibliotekę JMF [13]. Wygląda na to, że rozwój tego systemu 
zatrzymał się w 2005 roku. Trudno stwierdzić tego przyczynę, ale można po
dejrzewać problemy z bazową technologią JMF również nierozwijaną przez 
producenta właściwie już od roku 2003.

NaradaBrokering jest niewątpliwie bardzo rozbudowanym systemem o du
żych możliwościach. Wraz z wprowadzeniem wsparcia dla protokołów WS- 
Eventing i WS-Reliabile Messaging nazywanie tego rozwiązania gridowym 
zdecydowanie nie jest już na wyrost. Do zalet można podać bogatą gamę 
protokołów transportowych, wysoką (według pomiarów przedstawionych w 
publikacjach) wydajność oraz próby wsparcia uniwersalnych zastosowań po
przez HPSearch. Również system GlobalMMCS pokazuje duże możliwości 
systemu w wymagających zastosowaniach, jakimi jest transport multime
diów. Z drugiej strony widać też szereg wad rozwiązania. NaradaBrokering 
jest ograniczona do jednego tylko modelu interakcji: asynchronicznego mecha
nizmu zdarzeń. Łatwo zauważyć, że implementacja przy takim paradygmacie 
protokołów synchronicznych jest niezbyt wygodna. Dodatkowo do słabych 
stron należy zaliczyć ustalone (a przez to ograniczone) interfejsy WSProxy 
do kontroli udostępnianych aplikacji oraz użycie własnych konstrukcji za
miast bazowania na uniwersalnych rozwiązaniach typu WSRF, co uniemoż
liwia jego stosowanie w większości praktycznych przypadków. Kontrola za 
pomocą skryptów ma również swoje zalety, ale w wielu przypadkach może 
być odczuwalny brak wizualnego edytora zapewniającego podobną funkcjo
nalność. System GlobalMMCS, sam w sobie bardzo ciekawy i dobrze za
projektowany, cierpi z powodu oparcia na zawodnej i niedopracowanej (oraz 
obecnie zupełnie przestarzałej) bibliotece JMF.

5.2. Platforma Gridkit
Kolejnym przykładem rozwiązań należących do grupy sieci nakładkowych 

jest system Gridkit [41, 72, 55], firmowany przez Lancaster University. Sil
nie bazuje on na komponentowej budowie dzięki użyciu systemu OpenCOMJ 
(rozwijanego również w ramach tego samego uniwersytetu). Dzięki kompo
nentowej budowie Gridkit pozwala elastycznie komponować ze sobą różne 
elementy transmisji i przetwarzania danych oraz je dynamicznie rekonfiguro- 
wać.

Ogólna architektura systemu składa się z kilku warstw. Pierwszą z nich, 
ponad leżącą u podstaw warstwą komponentów OpenCOMJ, jest warstwa 
sieci nakładkowej. Tworzona jest ona przez komponenty realizowane w po
staci trzech elementów odpowiadających kolejno za kontrolę komponentu,
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przekazywanie danych oraz stan komponentu (np. tablicę rutowania). Kom
ponenty te pozwalają pracować sieci Gridkit na bazie innych istniejących 
(niskopoziomowych) sieci. Do przykładowych komponentów można zaliczyć 
implementację Chord, TCP, UDP, SCRIBE i różne rodzaje multicastu. W 
oczywisty sposób model komponentowy jest tu wygodny dla budowania pro
tokołów wyższej warstwy na komponentach zapewniających wsparcie dla pro
tokołów niższej warstwy.

Na bazie warstwy sieci nakładkowej budowane są wyższe warstwy zapew
niające możliwość kilku rodzajów interakcji oraz zaawansowanego odkrywa
nia zasobów. Dodatkowo publikacja [41] podaje wśród celów środowiska w tej 
warstwie również zapewnienie zarządzania zasobami i bezpieczeństwa, jednak 
dostępna implementacja nie zawiera tych komponentów.

Metody interakcji komponentów w sieci mogą przebiegać w kilku mode
lach. Wspierany oczywiście jest mechanizm asynchronicznej interakcji opartej 
o subskrypcję zdarzeń. Co więcej możliwe są również interakcje typu zdalnego 
wywołania procedury, grupowa czy rozproszonych tablic haszowanych. War
tym podkreślenia jest, że interakcje te są widziane przez programistę tylko 
w abstrakcyjnej formie. Właściwa ich realizacja może być dokonana przez 
różne komponenty sieci nakładkowej (czy inaczej mówiąc przez różne sieci 
nakładkowe). Jest podejście zgodne z idemi zawartymi w pracy [25].

Kolejnym elementem systemu budowanym na warstwie sieci nakładkowej 
jest odkrywanie zasobów. I tutaj realizacja jest podobna: można wykorzystać 
kilka rodzajów odkrywania, korzystając z różnych komponentów podległych. 
Wspierany jest protokół SLP [47], odszukiwananie węzłów RMI oraz odpy
tywanie przy pomocy multicastu.

System Gridkit posiada wydzieloną i bardzo zaawansowaną strukturę we
wnętrzną węzła sieci. Jest to efektem użycia OpenCOMJ. Niestety warstwa 
sieciowa jest już uboższa. Widoczny jest brak oparcia o standardowe proto
koły usług sieciowych. Wprawdzie wsparcie dla usług sieciowych jest obecne 
w interakcjach służących do kontroli zdalnych komponentów oraz można 
oprzeć interakcję zdarzeniową o protokół SOAP, jednak nie są użyte jakiekol
wiek otwarte standardy (np. do zarządzania zdalnymi komponentami). Brak 
też (poza studiami teoretycznymi, patrz [95]) opracowań dla bezpieczeństwa, 
co wydatnie zmniejsza użyteczność w praktyce, a i wstępne studia zdradzają 
tendencje do egzotycznych rozwiązań, których integracja z systemami grido
wymi może być trudna. Podsumowując trudno jest nazwać projekt Gridkit 
jako rozwiązanie gridowe w świetle przyjętej definicji a samo rozwiązanie — 
posiadając wiele poprawnych teoretycznie założeń — jest jeszcze dalekie od 
bycia wygodnym narzędziem dla transmisji strumieniowej w środowiskach 
gridowych.
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5.3. Prace wykonane w Georgia Institute of 
Technology

Tytułowy ośrodek akademicki może pochwalić się kilkoma wysiłkami po
wiązanymi z tematyką mniejszej pracy. Pierwsze z nich to rozwiązania po
święcone infrastrukturze przetwarzania strumieniowego. Należy do nich sys
tem dystrybuowanej wymiany wiadomości D-Stampede [3] oraz wykorzystu
jący go system DFuse [54] zajmujący się przetwarzaniem danych strumienio
wych w środowisku bezprzewodowych sieci urządzeń o limitowanych zasobach 
energetycznych.

D-Stampede został napisany w C, jednak posiada dodatkowe API dla 
klientów przeznaczone dla języka Java. System działa na zasadzie wymiany 
wiadomości oznaczonych czasem, przy czym sposób interakcji jest ustalony 
jako synchroniczne kolejki wiadomości. System wspiera tworzenie filtrów dla 
wiadomości. Dodatkowo zawiera serwer nazw dla odkrywania elementów sieci 
oraz mechanizmy pozwalające na eleminacje już niepotrzebnych danych i 
ułatwiające implementację aplikacji czasu rzeczywistego.

Oparty o D-Stampede system o nazwie DFuse jest ciekawy z punktu wi
dzenia ogólnych założeń, które jednak zostały ograniczone do specyficznego 
zastosowania: fuzji danych przychodzących w strumieniach z urządzeń bez
przewodowych. Głównym elementem systemu jest automatyczne rozlokowy
wanie modułów fuzji (czyli jednostek przetwarzających dane, posiadających 
potencjalnie wiele wejść i jedno wyjście) w celu minimalizacji zużycia prądu 
przez urządzenia.

Przedstawione pokrótce powyżej systemy nie są publicznie dostępne, nie 
ma więc możliwości ich ewaluacji. Co więcej, z powodu użycia specyficznych 
protokołów nie mogą być zaklasyfikowane jako rozwiązanie w pełni gridowe. 
Niemniej posiadają wiele ciekawych koncepcji, na które niewątpliwie warto 
zwrócić uwagę pracując nad nowymi rozwiązaniami w omawianej dziedzinie.

Oprócz rozwiązań podstawowych można tu też wspomnieć o pracach 
Agarwalla [4]. Pierwsza ich faza koncentrowała się na rozszerzeniu modułu 
DAGMan systemu Condor o możliwość planowania zadań strumieniowych. 
System ten nosił nazwę E-Condor. Późniejsze prace koncentrowały się na wy
mianie modułu DAGMan na własny moduł planujący o nazwie Streamline, 
lepiej uwzględniający specyfikę aplikacji strumieniowych. Pierwsze z rozwią
zań mapowało zależności aplikacji strumieniowych na (grafowy) model zależ
ności DAGMan. Planowanie w systemie Stremline było o tyle skuteczniejsze, 
iż uwzględniało również przepustowość sieci.

Obydwa rozwiązania są jedynie cząstkowym rozwiązaniem problematyki 
strumieniowej. Widać jednak dwie pozytywne aspekty: integrację z istnieją
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cym, dużym systemem gridowym (Condor a co za tym idzie Globus Toolkit) 
oraz pracę teoretyczną nad specyficznym problemem optymalnego planowa
nia zadań strumieniowych.

5.4. System GATES
Oprogramowanie noszące nazwę GATES (od Gridbased AdapTwe Execu- 

tion on Streams') [19, 18] jest chyba najbardziej zbliżone w swojej idei do 
celów stawianych przed niniejszą pracą. Ogólnie jest to system mający za
pewnić wsparcie dla aplikacji strumieniowych w środowisku gridowym Globus 
Toolkit 3.0 (tj. wersji opartej o OGSI). Realizacja jest już jednak wysoce inna 
niż w przypadku niniejszej pracy.

GATES dostarcza (bardzo prostego) API języka Java dla tworzenia apli
kacji strumieniowych. Aplikacje takie zasadniczo posiadają jedną metodę pro
cesującą dane wejściowe i zwracającą wyniki. Dane są pobierane z ciągu bu
forów zawierających bajty i analogicznie wysyłane do systemu. Możliwe jest 
odczytywanie danych blokujące i nieblokujące. Dodatkowo GATES wspiera 
mechanizm autoadaptacji. Implementacje aplikacji mogą udostępniać dodat
kowy interejs specyfikujący dwa przeciwstawne parametry oznaczające re
latywną dokładność i wydajność. Za pomocą modyfikacji tych parametrów 
system jest w stanie centralnie sterować aplikacją w celu zapewnienia odpo
wiedniej jakości usługi (czyli np. zmniejszyć dokładność obliczeń aplikacji w 
przypadku, gdy wyniki są produkowane zbyt wolno).

System GATES używa infrastruktury gridowej w celu rezerwacji i odkry
wania zasobów, na których są wykonywane aplikacje strumieniowe. Niestety 
publikacje nie podają żadnych konkretnych zastosowań OGSA (implemen
towanej w tym przypadku poprzez OGSI) wewnątrz systemu poza użyciem 
zewnętrznego interfejsu Globus Toolkit. Znacznie poważniejszą wadą funkcjo
nalną rozwiązania to jednak statyczność dystrybuowanych aplikacji tworzo
nych w systemie. Programista aplikacji musi, oprócz implementacji samych 
programów cząstkowych, również dostarczyć plik definiujący wszystkie połą
czenia pomiędzy nimi. Rola użytkownika sprowadza się jedynie do włączenia 
aplikacji dostępnej w repozytorium i obejrzenia wyniku. Kolejna wada (ale 
wynikająca z prostego, statycznego modelu) to brak możliwości wzbogacenia 
kontroli aplikacji strumieniowych w inny sposób niż dwa ww. parametry. Są 
one oczywiście niedostateczne dla wielu zastosowań.

Podsumowując system GATES prezentuje się bardzo dobrze z punktu wi
dzenia ogólnej idei. Implementacja jest już jednak użyteczna tylko dla bardzo 
ograniczonego kręgu zastosowań. Co więcej, oparcie na nieudanym środowi
sku Globus Toolkit 3.0 powoduje, że system (o ile nie zostanie przepisany w
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nowszej technologii) nie ma szans powodzenia.

5.5. Borealis oraz Aurora/Medusa
Aurora [96] to przykład strumieniowego systemu zarządzania danymi. 

Aurora sama w sobie nie jest systemem rozproszonym, jednak w parze z 
oprogramowaniem Medusa [20] może działać w środowisku rozproszonym. 
System Borealis [1] bazuje na obu tych systemach, integrując je i rozszerzając, 
tak więc jest już sam w sobie systemem rozproszonego przetwarzania danych 
strumieniowych.

Jak już było zauważone, systemy strumieniowego zarządzania danymi 
przejawiają nieco inną filozofię architektury niż dotychczas przedstawione 
rozwiązania, oparte tylko o sieci nakładkowe2. Wyraźnie się też ona odbija 
w omawianym tu oprogramowaniu.

Dane są reprezentowane jako rekordy, tj. ciągi wartości, o zadanym sche
macie. Schemat określa typ oraz nazwę każdego z kolejnych elementów re
kordu. System Medusa/Borealis pozwala na tworzenie tabel (odpowiednik 
tworzenia tabel w zwykłej relacyjnej bazie danych), wysyłanie strumieniowe 
danych do takiej tabeli (w postaci odpowiednich rekordów) oraz wysyłania 
zapytań do systemu. Właśnie zapytania są główną siłą modelu. W systemie 
Borealis, podobnie jak w Aurorze, zapytania są tworzone poprzez operatory 
łączone z źródłami danych i posiadające wyjścia danych. Operator może wy
mieniać się danymi z innymi operatorami lub klientem. Przykład działania 
prostego operatora to: zbieraj dane wejściowe przez 1 minutę (tzw. okno ope
ratora), wylicz średnią otrzymanych wartości, wyślij wynik. Oprócz przetwa
rzania zapytań system oferuje wiele bardzo zaawansowanych operacji, jak np. 
migracja zapytań, zawiera model ekonomii umożliwiający rozliczanie kosztów 
przetwarzania/udostępniania danych. Oczywiście system wspiera również od
szukiwanie strumieni (dane wystarczy wysłać do dowolnego elementu sieci, 
Medusa natomiast dba o przesłanie ich do właściwego węzła).

Od strony przesyłu danych zastosowany model to kolejki wiadomości, czy 
właściwie rekordów. Medusa bazuje na komunikacji TCP. Kontrola stanu 
systemu jest bazowana na RPC, przy czym możliwe jest również XML-RPC. 
Implementacja systemu jest dostępna jedynie dla architektury Linux x86.

System Borealis pokazuje przykład bardzo zaawansowanego rozwiązania 
w dziedzinie dosyć specjalistycznej. Wygodnie daje się w tym systemie mo
delować przepływ danych np. z czujników, których dane trzeba przy pomocy

2Należy sobie jednak zdawać sprawę, że sieć nakładkowa jest pojęciem bardzo ogólnym 
i przykładowo Medusa również tworzy swego rodzaju, prostą sieć nakładkową dla realizacji 
transportu danych pomiędzy węzłami przetwarzającymi zapytania.
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prostych operatorów filtrować, łączyć czy monitorować. Oczywiście ważne 
jest tutaj też wsparcie dla składowania danych. System jednak jest daleki od 
bycia rozwiązaniem gridowym czy nawet bezpośrednio w gridzie użytecznym. 
Problemem jest bezpieczeństwo (brak jakichkolwiek informacji o wysiłkach w 
tym kierunku), nieprzenośność i użycie własnych mechanizmów kontrolnych. 
Co więcej grupa zastosowań jest ograniczona do zastosowań przetwarzających 
dane o znanej syntaktyce i semantyce. W przypadku przetwarzania danych, 
które powinny być dla systemu przezroczyste, traci się praktycznie całą funk
cjonalność.

Reasumując integracja systemu Borealis (lub podobnego) z infrastruk
turą gridową mogłaby być ciekawym wyzwaniem. Publikacje [58, 56] podają 
właśnie takie podejście. Autorzy modelują system Aurory w ramach techno
logii WSRF. Niestety, od strony praktycznej popełniono tam pewne błędy. 
Aurora została przepisana na język C#, a trudno zakładać, że autorzy będą 
uaktualniać system wraz z zmianami w oryginalnym systemie. Takie podej
ście pozwoliło na przepisanie architektury na paradygmat SOA i użycie części 
z specyfikacji WSRF. Poza użyciem standardu autorzy nie raportują dalszego 
wsparcia dla zasobów udostępnianych przez system gridowy (w tym wypadku 
Globus w wersji 4.0).

5.6. Collaborative Online Visualisation and 
Steering (COVS)

System COVS [81] nie jest typowym rozwiązaniem z obszaru gridowych 
systemów strumieniowych. Niemniej zostanie tutaj pokrótce scharakteryzo
wany, jako że jest najbardziej widocznym i zaawansowanym oprogramowa
niem opartym o UNICORE w wersji 6, jednocześnie jakkolwiek wykorzystu
jącym technologię strumieniową.

System COVS ma na celu zapewnienie naukowcom dostępu do wizuali
zacji wyników działającej w gridzie aplikacji, w momencie gdy są one gene
rowane. Ponadto ma umożliwiać równoczesne sterowanie działającą aplika
cją. Obie właściwości mają być dodatkowo dostępne dla wielu równoległych 
użytkowników. Praktyczna realizacja tych postulatów została zawężona do 
wsparcia dla aplikacji opartych o bibliotekę VISIT [80]. Biblioteka ta wraz 
z dołączonym oprogramowaniem sieciowym udostępnia właściwie całość po
wyższych funkcji i to w środowisku rozproszonym. Stąd faktyczna rola sys
temu COVS ogranicza się do integracji aplikacji działających w oparciu o 
system VISIT z systemem gridowym.

Realizacja systemu COVS składa się z kilku komponentów: implementacji
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usług sieciowych zgodnych z WSRF pozwalających na tworzenie instancji 
zadań, oraz modułów opakowujących komponenty podległego systemu VISIT 
w celu tunelowania jego komunikacji. Tunelowanie to odbywa się za pomocą 
standardowych tuneli SSH, których tworzenie odbywa się automatycznie przy 
zgłaszaniu zadania (wykorzystywana jest autoryzacja poprzez klucze RSA). 
Dodatkowo w skład systemu wchodzi komponent pozwalający na rozsyłanie 
danych do wielu odbiorców i usuwający odbiorców spowalniających sesję.

System COVS, choć daje duże możliwości od stromy praktycznej (wizu
alizacji), jest prymitywny od strony strumieniowej. Oparcie się o tunele SSH 
niesie ze sobą wątpliwą wydajność, brak możliwości rezygnacji z szyfrowania, 
gdy nie jest ono konieczne. Co więcej wymaga zdalnego dostępu w protokole 
SSH do maszyny docelowej w systemie gridowym, co często jest niemożliwe 
z przyczyn bezpieczeństwa.

5.7. Pozostałe rozwiązania
Dotychczas przedstawione rozwiązania nie zawierały rozwiązań dedyko

wanych. Wynika to z tego, że są one w oczywisty sposób mniej interesujące 
jako nie uniwersalne. Niemniej jednak przedstawimy w niniejszej części kilka 
z najciekawszych rozwiązań, w większości opartych o systemy strumieniowego 
zarządzania danymi.

Praca [50] przedstawia typowo gridowe rozwiązanie strumieniowe oparte 
o (zmodyfikowany) serwis GridFTP pochodzący z Globus Toolkit. Idea przy
świecająca twórcą to przesył danych produkowanych przez dużą symulację 
na bardzo kosztownym sprzęcie w formie surowej do zdalnego klastra mają
cego dokonać finalnej obróbki wyników (w tym wizualizacji). Praca skupia 
się na podkreśleniu wydajności rozwiązania, które prezentuje się lepiej dzięki 
wyeliminowaniu zbędnego zapisu danych na dysk. Omawiane wyniki dowo
dzą, że przetwarzanie i przesył strumieniowych danych ma sens również przy 
wysokiej prędkości produkcji danych, rzędu lOOMbs.

W publikacji [51] możemy znaleźć przykład strumieniowego systemu za
rządzania danymi w wersji rozproszonej. Autorzy deklarują chęć użycia gridu 
obliczeniowego, jednak oprócz wymienienia zalet takiego podejścia oraz ist
niejących problemów brak informacji co do konkretnych osiągnięć. Sam sys
tem w swojej istocie nie odróżnia się szczególnie od np. systemu Borealis 
omówionego powyżej. Projekt jest dedykowany dla konkretnego zastosowania 
— przetwarzania danych z obserwacji astronomicznych — co może również 
powodować ograniczenie jego uniwersalności.

Zupełnie inne problemy stara się rozwiązywać praca [93]. Opisuje ona 
system pozwalający, w oparciu o architekturę OGSA, zrównoleglać wyko



ROZDZIAŁ 5. DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA 54

nanie operatora zapytania strumieniowego. Jako bazę gridową wykorzystano 
oprogramowanie Globus Toolkit, natomiast od strony rozproszonego systemu 
zarządzania danymi system OSIRIS-SE, rozszerzoną o wsparcie dla strumie
niowej komunikacji wersję systemu OSIRIS [92]. Praca opisuje system umoż
liwiający uruchomienie operatora zapytania w modelu master-slave, gdzie 
wiele identycznych procesów (slaves) wykonuje ten sam kod na różnych da
nych, dostarczanych im przez element zarządzający (master). Z punktu wi
dzenia całego systemu operacja ta jest przezroczysta, tzn. system OSIRIS-SE 
traktuje tak zrównolegloną aplikację jako normalną. Implementacja opiera się 
o usługi sieciowe zgodne z OGSA. Z punktu widzenia użytkowania systemu 
należy zaprogramować usługi rozdzielające dane przed zrównolegleniem, a 
następnie je scalające. Oprócz tego potrzebna jest implementacja usługi opa- 
kowującej istniejący kod wykonujący właściwe operacje w wspólny interfejs.

System ten jest w oczywisty sposób skierowany na pewną konkretną grupę 
aplikacji (takich, które można wygodnie zrównoleglić w modelu SPMD, z 
praktycznie zerową komunikacją pomiędzy podprogramami). Jednak z dru
giej strony można na to rozwiązanie popatrzyć jako na przykład zapotrzebo
wania ze strony aplikacji strumieniowych na infrastrukturę dostarczaną przez 
grid (w tym wypadku moce obliczeniowe).

Dodatkowa analiza obszarów, w których przedstawione w tym rozdziale 
osiągnięcia pokrywają się z celem niniejszej pracy, została zawarta w rozdziale 
6, natomiast podrozdział 9.2. zawiera ich porównanie z wynikami autora.



Rozdział 6

Problematyka rozprawy

Dotychczasowa zawartość rozprawy przybliża dwie gałęzie informatycz
nych systemów: tradycyjne systemy gridowe i systemy przetwarzania/transmisji 
strumieniowej. Ponieważ, jak było już zauważone, systemy z tej drugiej ka
tegorii mogą spełniać warunki definicji gridu, należy tu podkreślić, że roz
różnienie polega na tym, iż nie stanowią one gridów obliczeniowych. Te zaś 
są pierwszym i wciąż zdecydowanie najważniejszym przedstawicielem tech
nologii gridowych. Można więc powiedzieć, że choć rozwiązania typu Na
radaBrokering [64] i UNICORE posiadają wiele wspólnych koncepcji (jak 
użycie standardów), jednak funkcjonalnie i praktycznie są zupełnie odręb
nymi bytami. W tym miejscu zarysowuje się temat niniejszej pracy: synergia 
powyższych dwóch obszarów informatyki.

Do problemu połączenia technologii strumieniowych i gridów obliczenio
wych można podejść na wiele sposobów. Dotychczasowe prace starały się 
zapewnić luźną integrację. Przykładowo: system przetwarzania strumienio
wego wykorzystywał komponent rezerwacji zasobów używany w gridzie ob
liczeniowym do własnych zastosowań. Należy też tu zauważyć, że wysiłki 
te generalnie były jedynie dorobkami do istniejących rozwiązań strumienio
wych, w celu wykorzystania pewnych funkcji gridów obliczeniowych. Nato
miast brakuje zakrojonych na szeroką skalę prac umożliwiających pracę w 
trybie strumieniowym przez grid obliczeniowy.

Można więc sformułować podstawowy cel pracy: Opracowanie architek
tury dodającej funkcjonalność strumieniowej transmisji danych i strumienio
wego przetwarzania danych do tradycyjnego gridu obliczeniowego. Oczywiście 
narzuca się tu pytanie o praktyczny sens takiej pracy. Drugim, zasadniczym 
celem pracy, jest więc opracowanie konkretnych scenariuszy wskazujących ob
szary, w których technologia gridową czerpie realne korzyści z użycia transmi
sji strumieniowej wraz z zapewnieniem narzędzi je realizujących. Oczywiście 
narzędzia te muszą bazować na wspomnianej wcześniej architekturze.

55
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Oczywistą metodą weryfikacji poprawności rozwiązania problemu jest 
praktyczna implementacja zaprojektowanej architektury oraz konkretnych 
scenariuszy jej wykorzystania. W tym celu należy wybrać platformę gridową 
będącą systemem bazowym. Została podjęta decyzja o wykorzystaniu opisa
nej dokładnie w rozdziale 3 platformy UNICORE w wersji 6. Na motywacje 
tej decyzji składało się kilka czynników. Najważniejszy z nich to nowocze
sność ostatniego wcielenia systemu UNICORE: wersja 6. — pierwsza oparta 
o architekturę OGSA — powstawała równolegle do prac prowadzonych w 
ramach niniejszej pracy. Dzięki temu użyte technologie, i rozwiązania archi
tektoniczne wykorzystują najnowsze zdobycze badań w dziedzinie technolo
gii gridowych, wykorzystują także najnowsze standardy i biblioteki. Jest to 
niewątpliwa zaleta z punktu widzenia prowadzenia nowych badań, w porów
naniu z największym konkurentem i jednocześnie najpopularniejszym syste
mem gridowym Globus Toolkit. Drugim istotnym czynnikiem była pewna 
różnica w filozofii systemu UNICORE, odróżniająca go od innych systemów: 
mimo przejścia do architektury SOA, UNICORE zachował swoją dotych
czasową kompletność. Środowisko oferuje gotowe do użycia oprogramowanie, 
począwszy od strony klienckiej, kończąc na serwerowej wspomagające ob
liczenia gridowe. Dzięki temu, rozwiązania stworzone dla UNICORE, mają 
większe szanse na bycie użytymi w praktyce: ogromna ilość różnorodnych 
systemów mniej lub bardziej bazujących na Globusie jest niemożliwa do peł
nego ogarnięcia i zapewnienia zgodności z choćby większością. Natomiast bez 
tego praktyczna weryfikacja stworzonych rozwiązań nie jest w pełni możliwa. 
Kolejną zaletą systemu UNICORE jest brak niepotrzebnej komplikacji, na 
którą cierpią ogromne systemy takie jak gLite. Ostatnim atutem systemu 
UNICORE w nowej wersji jest raz jeszcze jego młody wiek, pozwalający 
stwierdzić autorowi pracy z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że nie ist
nieją rozwiązania podobne do tu opisywanych.

Zastosowanie systemu UNICORE pozwoliło dodać do zasadniczych celów 
pracy kolejny element, którego wykonanie można by potraktować jako do
datkowe osiągnięcie. Jest nim wykazanie, iż system UNICORE dzięki zasto
sowaniu architektury OGSA, może stać się znacznie bardziej uniwersalnym 
narzędziem niż było to w przypadku jego poprzednich wersji. Do tej pory 
UNICORE był wykorzystywany jedynie jako system wspomagający rozpro
szone obliczenia wielkoskalowe: przygotowanie danych wejściowych zadania, 
ewentualną kompozycję złożonego zadania z mniejszych elementów i jego 
wysłanie. Otwarcie systemu na nową klasę aplikacji strumieniowych, których 
wsparcie nie leżało w pierwotnych założeniach systemu, byłoby tego dosko
nałym dowodem. Można również zweryfikować inne czynniki jak np. łatwość 
implementacji czy integracji nowego rozwiązania z istniejącym systemem.

Podstawowym i oczywistym miejscem, w którym przetwarzanie strumie
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niowe może w wyraźny sposób rozwinąć skalę użyteczności systemu UNI
CORE (i ogólniej gridu obliczeniowego), to możliwość wykonywania zadań 
za pomocą infrastruktury gridowej, posiadających jednak wejścia i wyjścia 
strumieniowe. Zalety takiego podejścia są opisane na początku rozdziału 4. 
Dla zobrazowania praktycznych możliwości proponowanej w pracy architek
tury należy zbudować na niej system umożliwiający takie podejście. Aby to 
osiągnąć przed pracą postawiono dwa kolejne cele, których realizacja powinna 
przynieść z jednej strony możliwość praktycznego zastosowania opracowanej 
w części zasadniczej architektury, a z drugiej jej realistyczną ocenę. Są to 
kolejno: stworzenie ogólnego podsystemu przesyłającego strumieniowo dane 
aplikacji wykonywanych w gridzie oraz bardziej specyficznego podsystemu 
wspierającego przesył strumieni wideo, dla celów aplikacji naukowych, takich 
jak anonsowany wcześniej program obliczający przepływ optyczny obrazu. 
Oczywiście obydwa zastosowania powinny ze sobą współpracować: pierwsze 
powinno być maksymalnie uniwersalne (optymalnie: być użyteczne dla każ
dej aplikacji mogącej czerpać korzyści z przesyłu strumieniowego) należąc do 
warstwy infrastruktury bazowej, drugie zaś powinno pokazywać możliwości 
tworzenia końcowych, wysokopoziomowych rozwiązań bezpośrednio warto
ściowych dla użytkownika końcowego systemu gridowego.

Przy określaniu ograniczeń zakresu badań należy przede wszystkim pod
kreślić, że praca nie stara się stworzyć (kolejnego) samodzielnego i konkuren
cyjnego do istniejących rozwiązań gridu strumieniowego. Wysiłek skoncen
trowany jest w nieco niższej warstwie: stworzenia platformy do budowy kon
kretnych rozwiązań strumieniowych, zintegrowanych ze środowiskiem gridu 
obliczeniowego. Docelowa platforma powinna umożliwiać realizację różnych 
modeli systemów strumieniowych (to znaczy powinna istnieć możliwość two
rzenia na jej podstawie nawet zaawansowanych gridów strumieniowych), jed
nak zasadniczo koncentrować się ma na umożliwieniu infrastrukturze gridu 
obliczeniowego korzystania z zalet technologii strumieniowej. Jest to tym 
bardziej warte podkreślenia, że obecnie istniejące systemy strumieniowe są 
projektami angażującymi wysiłek całych zespołów ludzi i stworzenie samo
dzielne całościowego i oryginalnego rozwiązania na tym polu jest wyjątkowo 
trudne.

Kolejnym podstawowym aspektem założeń pracy jest wykorzystanie stan
dardów będących obecnie nieodłączną częścią systemów gridowych (opisa
nych częściowo w 2.5.). Opracowana architektura powinna jak najczęściej 
czerpać z uniwersalnych protokołów i rozwiązań wspierając możliwości współ
pracy z innymi komponentami systemu gridowego. Jest to tym ważniejsze, 
że trzymając się takiej zasady, spełniamy warunek początkowy integracji z 
systemem gridowym opartym o OGSA.

Już przez samo założenie użycia platformy UNICORE otrzymujemy rów
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nież następujący wymóg dla implementacji oprogramowania: powinno ono 
być przenośne, by mogło być uruchamiane na dowolnym systemie, na którym 
pracuje system UNICORE. Najsensowniejszym jest więc użycie środowiska 
Java jako języka dla implementacji, co zapewni pełną zgodność na tym polu.

Podsumowując: zasadniczym celem pracy jest stworzenie architektury 
umożliwiającej stosowanie technologii strumieniowych w gridach obliczenio
wych oraz weryfikacja poprawności architektury poprzez jej implementa
cję dla środowiska UNICORE 6. Do celów dodatkowych lub pomocniczych 
można zaliczyć realizację w oparciu o wyniki zasadnicze pracy:

• konkretnych rozwiązań umożliwiających uniwersalny przesył danych 
strumieniowych pomiędzy aplikacjami wykonywanymi w systemie gri
dowym,

• stworzenie rozwiązań wysokopoziomowych wspierających przesył wideo 
dla celów aplikacji naukowych,

• wykazania uniwersalności systemu UNICORE 6,

• analizy obszarów, w których synergia przesyłu strumieniowego i gridu 
obliczeniowego niesie wymierne korzyści.



Rozdział 7

Uniwersalna baza dla transmisji 
strumieniowej: system UGSF

Bieżący rozdział przedstawia stworzoną podczas prac nad rozprawą dok
torską koncepcję architektury systemu strumieniowego zorientowanego na 
współpracę z gridami obliczeniowymi. W dalszej części przedstawiona jest 
również jej implementacja. Zarówno architektura jak i implementacja noszą 
wspólną nazwę UGSF od UniGrids Streaming Framework, gdyż prace nad 
protoplastą opisywanego tu systemu rozpoczęły się w ramach projektu Uni
Grids.

7.1. Abstrakcja transmisji strumieniowej
System UGSF opiera się na modelu transmisji strumieniowej, którego 

podstawowymi elementami są strumień oraz jego implementacja, typ i in
stancja. Dla łatwiejszego rozróżnienia tych zdefiniowanych poniżej pojęć od 
użycia ich w znaczeniu potocznym, będą one pisane tutaj pochyłym drukiem. 
Wpierw podane zostaną ogólne ich definicje, następnie zaś pojęcia zostaną 
doprecyzowane poprzez opis dokładnych własności.

Definicja 7.1 Strumień to ogólnie rozumiany komponent pozwalający na 
transmisję strumieniową. Najważniejsze właściwości definiowane przez stru
mień to źródło i/lub cel dla przesyłanych strumieniowo danych oraz ewen
tualny proces ich przetwarzania. Przez źródło strumienia rozumiemy sposób 
pobierania (lub produkowania) danych, które system UGSF “importuje”. Od
wrotnie funkcjonuje cel strumienia: określa, w jaki sposób dane mają być 
“eksportowane” z systemu. Dodatkowo strumień posiada szereg cech dokład
nie przedstawionych w kolejnych akapitach.

59
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Dla lepszego zrozumienia pojęcia można tu podać, iż strumień ustala np. 
format (lub ich zbiór), w jakich odbywa się transmisja strumieniowa, może 
też określać jej kierunek (np. tylko przepływ danych przychodzących do stru
mienia). Prosty przykład to strumień zapisujący przychodzące strumieniowo 
dane do pliku na dysku: celem danych jest plik, źródła nie ma (gdyż strumień 
danych nie wysyła a jedynie przyjmuje, więc nie ma potrzeby ich produkcji) 
brak też procesu przetwarzania danych (dane są zapisywane tak jak przy
chodzą). Można także zauważyć, że zupełnie poprawnym i sensownym jest 
strumień nieposiadający ani celu, ani źródła, a jedynie definiujący proces 
przetwarzania danych. Taki strumień może np. filtrować przychodzące dane, 
czy rozdzielać strumień danych wejściowych na kilka wyjściowych.

Definicja 7.2 Implementacja strumienia to zbiór elementów oprogramowa
nia pozwalających realizować funkcjonalność strumienia.

Definicja 7.3 Typem strumienia będziemy określać zainstalowaną i skonfi
gurowaną przez administratora implementację strumienia, gotową do wyko
rzystania przez użytkownika końcowego. Typ strumienia zawiera m. in. nazwę 
i opis, a także (o ile implementacja strumienia tego wymaga) wartości pew
nych parametrów konfiguracyjnych.

Ostatnim z podstawowych elementów jest instancja strumienia.

Definicja 7.4 Instancja strumienia to gotowy do pracy element realizujący 
swą funkcjonalność za pomocą implementacji strumienia i wykorzystujący 
konfigurację pochodzącą z jego typu. Instancje strumieni są tworzone (za
zwyczaj przez użytkowników) na bazie typu strumienia i po ich utworzeniu 
pozwalają na właściwą transmisję i ewentualne przetwarzanie strumienio
wych danych. Podczas tworzenia instancji danego typu może być konieczne 
przekazanie przez tworzącego instancję również kolejnej partii parametrów 
konfiguracyjnych. Instancja strumienia pozwala również na wykonywanie do
datkowych operacji na działającym strumieniu tj. jego kontroli, pobierania 
danych statystycznych itp. dostępnych w implementacji strumienia.

Strumień jest w systemie UGSF pojęciem wysoce abstrakcyjnym i nie 
musi odpowiadać jedynie pojedynczej transmisji danych. Jest tak między 
innymi dlatego, że charakteryzuje on jednostkę funkcjonalną, w skład któ
rej może wchodzić kilka faktycznych transmisji danych, np. strumień może 
przyjmować dane wideo — transmisja nr 1 — je przetwarzać i wysyłać w 
dwóch kopiach o różnej jakości - transmisje nr 2 i 3. Do określenia takiej 
transmisji użyte zostało pojęcie potoku. Tak więc w skład strumienia zawsze 
wchodzi przynajmniej jeden potok, a często ich większa liczba.
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W tym momencie można już doprecyzować charakterystykę strumienia.
Poza podanymi wcześniej zasadniczymi własnościami strumień składa się z:

Identyfikatora określającego unikalnie nazwę i wersję strumienia.

Definicji potoków podających zbiór potoków istniejących bezpośrednio po 
stworzeniu instancji strumienia, a także ich podstawowych cech.

Definicji kombinacji formatów określających (o ile takowe istnieją) za
leżności pomiędzy formatami danych, na jakie mogą być zaprogramo
wane potoki wchodzące w skład strumienia.

Wszystkie podane powyżej pojęcia wraz z sposobem ich użycia są dokład
nie opisane w kolejnych ustępach. Już tutaj zaznaczyć można, że powyższe 
właściwości są widziane w praktyce jako elementy typu strumienia a później 
jego instancji.

Każdy potok może w sposób oczywisty znacznie się różnić (np. używanym 
formatem danych) od pozostałych potoków w strumieniu. W związku z tym 
większość charakterystyk jest definiowanych oddzielnie dla każdego z poto
ków. Dokładnie mówiąc potok posiada następujące właściwości podstawowe, 
stanowiące zarazem jego opis:

Kierunek dla potoku określa, iż możliwe jest jedynie albo (a) wysyłanie 
danych od strumienia do klienta albo (b) odbieranie danych od klienta, 
względnie (c) przesył w dwóch kierunkach tj. i od i do klienta.

Zbiór wspieranych formatów określa, jakich formatów danych może uży
wać potok. Wybór używanego formatu może nie być zupełnie dowolny, 
gdyż mogą istnieć dodatkowe reguły zdefiniowane na poziomie całego 
strumienia, określające zależności pomiędzy formatami różnych poto
ków.

Wielokrotne podłączanie definiuje, czy do potoku można podłączać się 
wielokrotnie w trakcie jego istnienia (to znaczy podłączyć się, wykonać 
transmisję, zakończyć ją i następnie całość powtarzać).

Możliwość duplikacji potoku umożliwia dynamiczne (tj. w momencie gdy 
instancja strumienia już istnieje) stworzenie na jego bazie kolejnego 
potoku posiadającego identyczne właściwości podstawowe jak oryginał. 
Potok może nie posiadać możliwości duplikacji, posiadać górne ograni
czenie na ilość duplikatów, a nawet umożliwiać tworzenie duplikatów 
bez limitu.
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INTERRUPTED

Rysunek 7.1: Diagram przejść stanów potoku. Na zielono oznaczono stany, 
w których może odbywać się transmisja danych. Szerokie strzałki pokazują 
prawidłowe przejścia, natomiast cienkie przejścia w przypadkach błędów.

Ilość jednoczesnych połączeń określa, czy jest możliwe wykonywanie rów
noległych połączeń (przez wielu klientów) do potoku. Standardowo do
zwolone jest tylko jedno połączenie. Wsparcie dla potoków pozwala
jących na więcej niż jedno równoległe połączenie (w tym na ich nie
ograniczoną ilość) jest tylko częściowe w systemie UGSF, zaleca się 
więc stosowanie mechanizmu duplikacji, gdzie możliwe. Szczegóły pro
blemów, jakie stwarzają potoki z możliwością równoległych połączeń, 
są przedstawione w dalszej części rozdziału.

Powyżej przedstawione listy właściwości (z których druga jest de facto 
elementem pierwszej) stanowią statyczny opis strumienia (oraz jego poto
ków) i są nazywane metadanymi strumienia. Metadane precyzują definicję 
strumienia i każda implementacja strumienia musi podlegać regułom przez 
nie nałożonym. Dane te dostępne są poprzez właściwości typu strumienia. 
Dodatkowo definiuje on zbiór kolejnych istotnych danych uzupełniających 
definicję strumienia. Ponieważ właśnie typ strumienia jest w praktyce wy
korzystywany, użytkownik systemu nie jest w stanie rozróżnić tych danych 
od właściwości samego strumienia. I tak typ strumienia zawiera jego opis 
tekstowy, nazwę, oraz zbiór potencjalnych adresów. Adresy te są URI [12], 
Podczas tworzenia instancji należy wybrać jeden z tych adresów, pozwalający 
na późniejsze uzyskanie dostępu do potoków strumienia. Należy zauważyć, że 
wszystkie potoki są dostępne pod wspólnym adresem. Co więcej jeden adres
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może być wykorzystywany przez wiele strumieni.
Jako że instancja strumienia jest bytem istniejącym i z natury swej dy

namicznym, posiada więc zbiór właściwości, które są generowane w trakcie 
pracy systemu:

Identyfikator potoku jednoznacznie identyfikuje potok w systemie. Każdy 
serwis UGSF nadaje unikalne identyfikatory wszystkim potokom (tzn. 
identyfikator jest unikalny nie tylko w obrębie strumienia, ale wśród 
wszystkich potoków wszystkich strumieni zarządzanych przez daną in
stalację). Identyfikator jest o tyle wyjątkowy wśród dynamicznych wła
ściwości, że pozostaje niezmienny przez cały czas istnienia potoku.

Używany format definiuje aktualnie wybrany format danych lub używany 
protokół transmisyjny.

Ogólny status określa stan strumienia. Zdefiniowane stany to:

NOT_YET_CONNECTED nie było jeszcze żadnego połączenia z 
potokiem (stan początkowy).

NEGOTIATING połączenie jest aktualnie ustanawiane (stan zazwy
czaj tak krótkotrwały, że nie jest możliwe jego zaobserwowanie z 
zewnątrz).

CONNECTED potok jest podłączony i pracuje.
DISCONNECTED potok jest rozłączony i nie pracuje, ale nastapiła 

wcześniej przynajmniej jedna próba połączenia.
FAILED określa, że potok nie pracuje, a ostatnia sesja lub próba po

łączenia zakończyła się błędem
FAILED _PERMANENTLY oznacza to samo, co tryb FAILED z 

tą różnicą, że sygnalizuje, iż potok jest definitywnie niesprawny i 
nie ma możliwości ponownego podłączenia się do niego.

INTERRUPTED stan, w którym znajduje się potok po otrzyma
niu rozkazu rozłączenia się (tj. następuje zawsze po stanie CON
NECTED) przed zatrzymaniem pracy i przejściem w stan DI
SCONNECTED. Podobnie jak stan NEGOTIATING jest zazwy
czaj krótkotrwały, lecz może zostać zaobserwowany, gdyż po za
kończeniu transmisji strumieniowej otrzymane dane mogą być prze
twarzane przez pewien czas.

Informacje dot. stanu połączenia są istotne jedynie w przypadku, gdy 
ogólny status to CONNECTED. Określają one szczegóły połączenia. 
Po pierwsze określany jest sposób podłączenia:
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REMOTE_STREAM_PASSIVE do lokalnego potoku podłączył się 
w roli klienta zdalny potok.

REMOTE_STREAM_ACTIVE lokalny potok podłączył się do zdal
nego potoku w roli klienta.

CLIENT do lokalnego potoku podłączył się klient nie będący poto
kiem UGSF, tj. nie posiadający ogólnych możliwości infrastruk
tury systemu.

W przypadku połączeń typu REMOTE_STREAM_PASSIE oraz RE- 
MOTE_STREAM_ACTIVE przechowywane są również dodatkowe dane 
określające adres zdalnego strumienia, do którego należy zdalny potok 
oraz jego identyfikator.

Statystyki podają zbiór ogólnych charakterystyk czasowo-ilościowych dla 
potoku. Zdefiniowane są:

• Ilość danych otrzymanych oraz ilość danych wysłanych (w baj
tach) .

• Czasy ostatniego otrzymania i ostatniej wysyłki danych.
• Średnia prędkość transmisji przychodzącej i wychodzącej (w baj

tach na sekundę) dla sesji bieżącej (jeśli istnieje) lub ostatnio za
kończonej.

W tym miejscu przybliżona zostanie jeszcze idea wspomnianego wcześniej 
“formatu”. Przez format rozumiemy tutaj język (protokół), jakim posługuje 
się, w ramach transmisji strumieniowej, potok. Zaznaczamy, że nie jest to 
protokół warstwy transportowej, zapewniony przez bazową część systemu 
UGSF: jest to protokół ściśle warstwy aplikacji. Ponieważ dana implementa
cja może zawierać potoki rozmawiające w różnych protokołach, jak i wspierać 
zmianę tych protokołów, system UGSF oferuje taką możliwość właśnie jako 
wybór formatu potoku, a jego manifestacja pozwala odkryć w jakim języku 
należy się komunikować z danym potokiem. Sytuacja może jednak być do
syć skomplikowana w momencie rozważenia rozbudowanych strumieni oraz 
współpracy różnych strumieni ze sobą. Po pierwsze często się zdarza, że 
zmiana formatu jednego potoku pociąga za sobą konieczność zmiany formatu 
innych potoków strumienia. Po drugie mogą istnieć potoki potrafiące akcep
tować dane w dowolnym formacie (np. w celu zapisu surowych danych na 
dysk nie jest istotne, jak są on zakodowane). Obydwa te przypadki są wspie
rane przez system UGSF. Dzięki tzw. “kombinacjom formatów” ustalanymi 
w metadanych całego strumienia można wyliczyć wszystkie wspierane układy
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formatów dla wszystkich potoków. Istnieje także predefiniowany format kom
patybilny z wszystkimi innymi, co pozwala rozwiązać drugi problem. Ponadto 
operacje zmiany formatu mogą zwracać błędy, nawet jeśli zmiany formatu są 
zgodne z metadanymi, co pozwala rozwiązać nawet jeszcze bardziej skompli
kowane przypadki.

7.2. Warstwa transportowa systemu
Podczas projektowania systemu należy wybrać niskopoziomowe (tj. uży

wane a nie implementowane w samym systemie) mechanizmy transportu da
nych. Ponieważ system powinien być maksymalnie uniwersalny, jako medium 
używane są protokoły warstwy transportowej (wg modelu OSI [97]). Proto
koły TCP i UDP należące do tej warstwy są obecnie najpopularniejszym i 
najlepiej współpracującymi protokołami Internetu. Dzięki temu uzyskuje się 
maksymalną praktyczną uniwersalność (protokoły są niskopoziomowe i ogól
nego przeznaczenia), jednocześnie otrzymując ich zoptymalizowaną imple
mentację z systemu operacyjnego. Ponieważ pozostałe protokoły tej warstwy 
(takie jak SCTP czy SPX) nie są powszechnie stosowane, można je pominąć. 
Co więcej, oba te protokoły są (zresztą jedynymi obecnie) protokołami tej 
warstwy wspieranymi w języku Java, w którym system powinien być i został 
zbudowany.

Ograniczenie się do — z pozoru jedynie — protokołów TCP i UDP znacz
nie komplikuje projektowanie systemu. Protokoły te, choć z tej samej war
stwy, oferują zupełnie inny poziom usług. Z naszego punktu widzenia istotne 
są dwie różnice: zaawansowany protokół TCP umożliwia pracę połączeniową 
oraz tworzenie wielu odrębnych połączeń w ramach pojedynczego portu (czyli 
dla pojedynczego serwisu obsługującego ten port). Nic takiego nie jest do
stępne w bezpołączeniowym protokole UDP.

System UGSF wspiera oba podejścia generalnie koncentrując się na pro
tokole połączeniowym TCP, będącym jednak pewniejszym i bardziej popu
larnym medium od swojego prostszego partnera. Użycie protokołu UDP jest 
możliwe, choć nie pełna funkcjonalność systemu jest w tym trybie dostępna. 
Stąd też bierze się użycie pojęcia “sesji” w poprzednim podrozdziale: opis do
tyczy działania na protokole połączeniowym, natomiast pewne z właściwości 
są nieużywane przy protokole UDP. Zauważyć tu można, że różnice te są 
analogiczne do tych, jakie zachodzą w przypadku potoków pozwalających na 
wiele równoległych połączeń w protokole TCP. Różnice te to przede wszyst
kim brak informacji dot. stanu połączenia potoku (patrz wyżej) oraz drobna 
zmiana semantyki ogólnego statusu potoku. Stan CONNECTED oznacza, że 
podłączony jest co najmniej jeden partner, zaś NEGOTIATING proces pod
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łączania się pierwszego partnera (innymi słowy stan NEGOTIATING nie 
jest używany w momencie podłączania się kolejnego partnera). Ponadto sta
tystyki są podawane sumarycznie dla wszystkich transmisji w ramach potoku, 
tj. do i od wszystkich partnerów sumarycznie.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga pojęcie “połączenia”. Jest ono dobrze 
zdefiniowane w przypadku połączeniowego protokołu TCP, jednak w przy
padku protokołu UDP partner może wysłać wiadomość bez wstępnego poro
zumienia do drugiej strony. Mówimy też, że protokół UDP jest bezstanowy. 
Nasuwa się pytanie, jak w takim przypadku traktować ogólny status połą
czenia zawierający stany takie jak CONNECTED czy NEGOTIATING.

Możliwe są tu dwie odpowiedzi. Po pierwsze protokół UDP jest raczej 
rzadko wykorzystywany jako ostateczny protokół. Zazwyczaj na jego bazie 
są budowane kolejne protokoły, jak np. RTP, zwiększające możliwości war
stwy przenoszącej dane. Protokoły wyższej warstwy mogą już wprowadzać 
pojęcie połączenia. Np. biorąc pod uwagę protokół RTP, zazwyczaj właśnie 
wykorzystujący UDP, możemy mówić o “połączeniu” w przypadku trybu 
unicast. Każdy z odbiorców strumienia pakietów RTP musi zgłosić się do 
serwera (jednocześnie podając swój adres IP i port UDP), po czym serwer 
wysyła do niego pakiety. Drugi przypadek zachodzi w momencie, gdy mamy 
do czynienia albo z bezpośrednim wykorzystaniem protokołu UDP, albo gdy 
budowany na UDP protokół jest wciąż rzeczywiście bezpołączeniowy. Przy
kładowe zastosowanie to strumień przyjmujący pakiety w określonym forma
cie z szeregu czujników i zapisujący ich zawartość do bazy danych. Wtedy 
oczywiście pojęcie połączenia nie ma racji bytu. System UGSF w takim przy
padku określa stan potoku jako CONNECTED zaraz po jego stworzeniu (o 
ile inicjacja przebiegnie bezbłędnie) i jedyne inne możliwe stany to FAILED 
i FAILED-PERMANENTLY.

Przy okazji rozważań dot. warstwy transportowej i protokołu UDP na
leży nadmienić, że w obecnej chwili system UGSF nie udostępnia możliwości 
użycia technologii multicast łub broadcast. Nie jest to spowodowane niską 
elastycznością architektury, a jedynie brakami w implementacji środowiska 
Java. W obecnej chwili zarówno wersja 5. jak i 6. systemu nie wspiera obu ww. 
trybów w ramach podsystemu NIO1, na którym oparty jest system UGSF. 
Według planów funkcjonalność ta ma być dostępna od kolejnej, siódmej wer
sji platformy.

lNew Java 10, patrz dalej.
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7.3. Scenariusz funkcjonowania systemu
Przed właściwym opisem architektury systemu UGSF zostanie przedsta

wiony standardowy scenariusz jego użycia, dzięki czemu zrozumienie funk
cjonalności komponentów oprogramowania będzie łatwiejsze.

Pierwszy, czy właściwie zerowy etap pracy z systemem UGSF wykonuje 
programista. Po pierwsze musi on przekuć zapotrzebowanie na pewną funk
cjonalność strumieniową na język systemu UGSF, przedstawiony powyżej. W 
praktyce oznacza to zdefiniowanie strumienia wraz z jego wszystkimi właści
wościami. Kolejny krok to wykonanie implementacji strumienia.

Następny etap jest wykonywany przez administratora węzła systemu gri
dowego UNICORE. Musi on zainstalować (o ile nie było to zrobione już wcze
śniej) platformę UGSF i następnie dodać do niej otrzymaną od programisty 
implementację strumienia. Następnie administrator tworzy jeden lub więcej 
typów strumieni. Innymi słowy przygotowuje jedną lub więcej konfiguracji 
strumieni, nazywa je, opisuje i udostępnia użytkownikom. W tym momencie 
system umożliwia użycie strumieni.

Właściwa praca ze strumieniem wymaga od użytkownika stworzenia in
stancji (typu) strumienia. Po jej stworzeniu użytkownik otrzymuje jej dane i 
na ich podstawie może wykonywać transmisje strumieniową i/lub ją kontro
lować. Należy zaznaczyć, że zarówno tu jak i dalej pod określeniem “użytkow
nik” rozumiemy nie tylko człowieka wykorzystującego system, ale i również 
inne elementy infrastruktury gridowej, gdyż mogą one występować w roli 
klienta systemu.

7.4. Architektura — część serwerowa
System UGSF składa się z trzech podstawowych komponentów. Dwa z 

nich tworzą ściśle współpracującą ze sobą stronę serwerową. Z jednej strony 
jest to zbiór usług sieciowych pozwalających na zarządzanie całym systemem 
oraz istniejącymi instancjami strumieni. Drugim składnikiem strony serwe
rowej jest UGSF Streaming Seruer, czyli samodzielny serwer strumieniowy. 
Odpowiada on za właściwą transmisję strumieniową. Ostatni, trzeci kompo
nent to warstwa kliencka, na którą składa się biblioteka ogólnego przeznacze
nia oraz szereg programów budowanych na jej bazie i udostępniających różne 
elementy funkcjonalności strony serwerowej. Dla zwięzłości podstawowe ele
menty strony serwerowej będziemy oznaczać odpowiednio jako UGSF-WS i 
UGSF-SS. Komponenty systemu przedstawia rys. 7.2.

Ogólna idea systemu zakłada rozdział sterowania transmisją strumie
niową od niej samej. Spowodowane to jest tym, że chcąc spełnić podstawowe
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Transmisja strumieniowa
———►

Rysunek 7.2: Ogólna architektura systemu UGSF i jego umiejscowienie wobec 
komponentów platformy gridowej UNICORE. Kwestia przechodzenia trans
misji strumieniowej przez UNICORE Gateway jest w chwili obecnej nieroz
strzygnięta do końca: system bramowy ma wykasowaną (wcześniej istnie
jącą) funkcjonalność, która to umożliwia, ale istnieją plany, by ją dodać. W 
praktyce więc transmisja przez Gateway nie przechodzi, ale prawdopodobnie 
będzie taka możliwość w przyszłości.

założenia systemu podane w poprzednim rozdziale, jak najwięcej operacji 
powinno być zaimplementowanych jako usługi sieciowe. Przy tym ograni
czenie samego przesyłu danych jedynie do tej technologii, choć teoretycznie 
możliwe, jest zupełnie niepraktyczne. Wynika to z bardzo niskiej wydajności 
usług sieciowych oraz zupełnego braku współpracy tychże z innymi istnieją
cymi mechanizmami transportu strumieniowego. W związku z tym operacje 
kontrolne zarządzające poszczególnymi strumieniami jak i operacje nadzoru
jące system jako całość, zostały zaprojektowane w ramach technologii usług 
sieciowych.

Oczywiście możliwe byłoby stworzenie systemu, który używałby mono
litycznej strony serwerowej: serwer usług sieciowych mogłyby jednocześnie 
zapewniać (na innych portach niż są dostępne bazowe usługi) transmisję dla 
potrzeb przesyłu strumieniowego. Choć niewątpliwie uprościłoby to archi
tekturę i być może implementację, podejście takie zostało odrzucone, gdyż 
w systemie UNICORE istnieje rozdział pomiędzy serwerem usług sieciowych 
(UnicoreX) a serwerem systemu docelowego (TSI), a co za tym idzie, mogą 
one pracować na różnych maszynach. Ponieważ logicznym jest, że w takim 
przypadku źródła danych jak i ich cele będą się znajdować na systemie docelo
wym, również na tym systemie powinna pracować implementacja strumienia.
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Tak więc w przypadku implementacji monolitycznej powstałby problem z du
blowaniem całej infrastruktury usług sieciowych na systemie wykonawczym 
— tylko dla potrzeb systemu UGSF. Co więcej, rozdział komponentów w sys
temie UNICORE jest nieprzypadkowy: dzięki niemu możliwe jest rozłożenie 
obciążenia na dwie maszyny oraz przynajmniej teoretycznie obsługę przez 
jeden serwer UnicoreX wielu systemów docelowych.2 Obydwie te właściwo
ści wykorzystuje również UGSF: jedna instalacja UGSF-WS może kontrolo
wać wiele instalacji UGSF-SS jak i rozdzielenie instalacji na dwie maszyny 
zwiększa wydajność (jako że przetwarzanie operacji usług sieciowych samo 
w sobie jest kosztowne, niezależnie od logiki samego serwisu). Oczywiście 
można obydwa komponenty strony serwerowej systemu UGSF zainstalować 
na jednej maszynie (zazwyczaj gdy analogicznie zainstalowany jest system 
UNICORE).

Obydwa elementy strony serwerowej stanowią jedynie ramy dla osadzania 
właściwych implementacji strumieni. Same w sobie (tj. bez żadnej implemen
tacji strumienia) nie dają użytkownikowi praktycznie żadnej realnej wartości 
(choć teoretycznie mogą być tak zainstalowane i włączone). Pokazuje to jedną 
z najważniejszych charakterystyk architektury systemu UGSF: modułowość. 
Każda z implementacji strumienia tworzy dodatkowy komponent osadzany 
w UGSF-SS i UGSF-WS (czyli de facto dwa komponenty)3. Ponadto istnieje 
możliwość używania analogicznych modułów po stronie klienckiej, a UGSF- 
SS pozwala na użycie jeszcze innej klasy modułów określających używany 
przez system UGSF protokół warstwy transportowej.

Ponieważ UGSF-SS jest z definicji zarządzalny przez UGSF-WS, po
trzebny jest kanał sterujący. Została użyta w tym celu technologia zdalnego 
wywoływania metod: Java RMI. Jest to technologia umożliwiająca po po
prawnym wdrożeniu prostą komunikację na wysokim poziomie. Najczęściej 
wymienianą wadą technologii RMI jest jej relatywnie niska wydajność, jed
nak ta jest zupełnie wystarczająca dla naszych potrzeb. Spowodowane jest 
to tym, że dla potrzeb operacji kontrolnych nie potrzeba rekordowych pręd
kości, a w większości przypadków wywołania RMI są efektem (czy częścią) 
wywołań operacji usług sieciowych, których wywołanie jest i tak wielokrotnie 
wolniejsze.

W celu uproszczenia systemu wykorzystywana jest komunikacja RMI tylko 
w jedną stronę, tj. jedynie UGSF-WS wywołuje metody na obiektach UGSF- 
SS. Komunikacja w drugą stronę okazała się praktycznie zbędna, jednak jeśli 
w trakcie dalszego rozwoju systemu zaszłaby jej konieczność, nie ma tech-

2Funkcjonalność ta, choć możliwa, nie jest obecnie zaimplementowana w UNICORE 6.
3Jest to delikatne uproszczenie: w rzeczywistości jest możliwe budowanie implemen

tacji wykorzystującej komponent dla UGSF-SS z innej implementacji strumienia, więc 
składającej się efektywnie jedynie z jednego komponentu oprogramowania.



ROZDZIAŁ 7. SYSTEM UGSF 70

nicznych przeciwskazań.

7.4.1. UGSF-WS: usługi sieciowe systemu UGSF
Strona kontrolno-zarządzająca systemu UGSF składa się z trzech podsta

wowych usług sieciowych oraz potencjalnie wielu kolejnych pochodzących z 
implementacji strumieni. W skrócie są to:

StreamingFrameworkService udostępniająca podstawowe operacje zarzą
dzające całym systemem, w tym definiowanie typów strumieni i two
rzenie ich instancji.

StreamManagementService służy do kontroli instancji strumienia.

StreamingFrameworkFactory jest prostą dodatkową usługą służącą ad
ministratorom do tworzenia i wstępnego konfigurowania zasobów, do 
których interfejs stanowi StreamingFrameworkSeruice.

Pierwszą, choć rzadko używaną, jest usługa nosząca nazwę StreamingFra
meworkFactory. Choć stanowi ona jednocześnie WS-Resorce w rozumieniu 
specyfikacji WSRF, funkcjonalność tych specyfikacji nie jest w niej wykorzy
stywana i bezproblemowo mogłaby być zwykłą usługą sieciową.

StreamingFrameworkFactory definiuje tylko jedną własną operację: cre- 
teSFS. Umożliwia ona stworzenie instancji WS-Resource, do której interfejs 
stanowi usługa systemu UGSF o nazwie StreamingFrameworkSeruice. Ope
rację tę wywołuje administrator. Argumenty operacji pozwalają zdefiniować 
początkowy zestaw dostępnych typów strumieni (nie jest to jednak konieczne, 
gdyż możliwe jest ich późniejsza modyfikacja). StreamingFrameworkFactory 
pełni więc jedynie pomocniczą rolę.

Podstawową funkcjonalność systemu zapewnia tandem pozostałych dwóch 
usług sieciowych. StreamingFrameworkSeruice oferuje bogaty interfejs ope
racji umożliwiających kontrolę całego systemu administratorowi oraz pewne 
funkcje dla użytkownika zewnętrznego. Zbiór operacji używanych przez ad
ministratora składa się z:

AddStreamTypes, DeleteStreamTypes pozwalają na definiowanie w trak 
cie istnienia zasobu nowych typów strumieni jak i ich kasowanie.

Enable, Disable pozwalają na tymczasowe ukrycie zdefiniowanych uprzed
nio typów i ponowne ich ujawnienie. Dzięki temu administrator może 
na pewien czas wyłączyć możliwość tworzenia nowych instancji stru
mieni pewnego typu, nie tracąc przy tym jego definicji i konfiguracji.
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ListDisabledStreamTypes pozwala pobrać listę aktualnie ukrytych za po
mocą operacji Disable typów strumieni.

StreamingFrameworkSeruice jest dodatkowo zgodna z specyfikacjami WS- 
ResourceProperties i WS-Lifetime. Właśnie operacje z tej drugiej specyfi
kacji uzupełniają interfejs administratora systemu: pozwalają na manualne 
zniszczenie instancji zasobu, jak i określenie czasu jego życia.

Oprócz powyższych administrator może oczywiście użyć wszystkich z wy
mienionych poniżej operacji ogólnego przeznaczenia, tj. standardowo dostęp
nych również dla zewnętrznych użytkowników. W ich skład wchodzą nastę
pujące cztery operacje:

ListStreamTypes umożliwia podanie wszystkich aktualnie zdefiniowanych 
i widocznych typów strumieni.

CreateStream pozwala utworzyć instancję strumienia na bazie jednego z 
dostępnych typów.

ListStreams zwraca listę aktualnie istniejących instancji strumieni.

GetStreamTypeldentity służy do pobrania tożsamości UGSF-SS, z któ
rym skojarzony jest zadany jako argument typ strumienia. Znaczenie 
tej operacji jest opisane szerzej w sekcji dotyczącej bezpieczeństwa.

W tym momencie należy doprecyzować, w jaki sposób wygląda w sys
temie UGSF implementacja abstrakcyjnego pojęcia typu strumienia. Przy
pomnimy, że na typ strumienia składa się konfiguracja implementacji stru
mienia. W praktyce jest ona używana właśnie w UGSF-WS i ten tylko kom
ponent przechowuje informacje o typach, wysyłając automatycznie część z 
zawartych w nich informacji do UGSF-SS w momencie tworzenia instancji 
strumienia. W skład definicji typu strumienia wchodzi wiele elementów. Ich 
lista zamieszczona jest w tab. 7.1.

Tworząc typ strumienia (bez różnicy, czy podczas tworzenia Streaming- 
FrameworkSeruice czy później jej operacją AddStreamTypes) administrator 
wysyła do systemu wartości dla wszystkich parametrów oznaczonych w tab. 
7.1 jako “admin”. Kluczowe z nich to adres używanego serwera UGSF-SS 
oraz nazwa implementacji strumienia, której używać będzie definiowany typ. 
System tworząc typ nadaje mu unikalny identyfikator oraz dołącza do jego 
definicji metadane implementacji. Oczywiście używana implementacja stru
mienia musi być dostępna — tak w opisywanym tu komponencie UGSF-WS 
jak i w wybranym w konfiguracji typu (poprzez adres RMI) serwerze UGSF- 
SS. Podczas tworzenia typu strumienia system UGSF dokonuje próbnego
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Element i jego opis Widoczność Pocho
dzenie

Nazwa widoczna dla użytkownika TAK admin
Unikalny identyfikator typu TAK auto
Opis typu dla użytkownika TAK - admin
Identyfikator implementacji strumienia TAK admin
Dodatkowe dane dla aplikacji zewnętrznych TAK admin
Konfiguracja zależna od 
implementacji strumienia

— admin

Adres RMI obsługującego typ UGSF-SS - admin
Port RMI obsługującego typ UGSF-SS - admin
Metadane użytej implementacji TAK impl
Adresy UGSF-SS, na których odpowiadająca 
typowi implementacja strumienia jest dostępna

TAK auto

Tablica 7.1: Składowe typu strumienia w systemie UGSF. Kolumna widocz
ność podaje czy opisywany element typu jest widoczny z zewnątrz dla klien
tów. Ostatnia zaś kolumna podaje, skąd pochodzi wartość elementu. Możliwe 
wartości to: “admin” czyli element definiowany przez administratora, “auto” 
czyli element, którego wartość jest wyznaczana automatycznie przez system 
i “impl” dla oznaczenia elementu, którego wartość jest pobierana z użytej w 
typie implementacji strumienia.

stworzenia instancji tworzonego typu w celu weryfikacji czy dane konfigura
cyjne są prawidłowe. Dzięki takiemu podejściu, oraz kilku dodatkowym za
bezpieczeniom, system jest w stanie wykryć, czy dane serwera UGSF-SS są 
poprawne, wybrana implementacja jest prawidłowo zainstalowana, jak rów
nież czy przekazane przez administratora dane konfiguracyjne implementacji 
strumienia są przez nią akceptowalne. Ten ostatni krok jest o tyle istotny, 
że dla systemu UGSF typ tych danych jest nieznany a więc zawartość tego 
parametru konfiguracyjnego typu strumienia jest przezroczysta.

Po stworzeniu typu strumienia większość jego danych jest upubliczniana 
dla potencjalnych klientów systemu. Należy zauważyć, że adresy RMI oraz 
konfiguracja przekazana przez administratora są ukryte jako wewnętrzny 
szczegół węzła gridowego. Jeśli jednak zaszłaby potrzeba, by je ujawnić (ewen
tualnie wraz z innymi informacjami), administrator może je wstawić do opcjo
nalnego elementu typu zawierającego dodatkowe dane dla aplikacji klienckich. 
W większości przypadków nie jest to potrzebne i pole to można pominąć.
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Dalsze operacje (np. Enable, Disable czy CreateStream) posługują się uni
kalnym identyfikatorem typu strumienia w celu jego identyfikacji.

Najważniejszą funkcją StreamingFrameworkSeruice jest niewątpliwie two
rzenie instancji strumieni. Instancja strumienia od strony UGSF-WS to spe
cjalny rodzaj WS-Resource w rozumieniu specyfikacji WSRF. Specjalny dla 
tego, że musi rozszerzać funkcjonalność wchodzącego w skład systemu UGSF 
zasobu, reprezentowanego przez usługę StreamManagementSeruice (będziemy 
używać tej samej nazwy również dla określenia stowarzyszonego zasobu). 
Wynika z tego, że bez posiadania choćby pojedynczej zainstalowanej imple
mentacji strumienia, nie ma możliwości stowrzenia jakiejkolwiek instancji. Z 
drugiej strony jednak możliwa jest implementacja, która od strony UGSF-WS 
nie wykracza poza funkcjonalność rozszerzanego zasobu StreamManagement
Seruice i realnie składa się tylko z własnej nazwy. Więcej szczegółów dot. cech 
i możliwości implementacji strumienia podano w dalszej części rozdziału, 
w tym miejscu wystarczy pamiętać, że zawsze zawiera ona funkcjonalność 
StreamManagementSeruice i dla uproszczenia będziemy mówić, że operacja 
CreateStream tworzy instancję zasobu reprezentowanego przez StreamMana
gementSeruice (co jest prawdą, ale w świetle powyższego akapitu czasami 
niekompletną).

Proces tworzenia instancji strumienia jest inicjowany przez użytkownika 
poprzez wywołanie operacji CreateStream. Wśród jej argumentów najważ
niejsze stanowi identyfikator typu strumienia, którego instancję należy utwo
rzyć oraz wybór adresu (jednego z dostępnych w typie). Często konieczne jest 
też przekazanie konfiguracji zależnej od użytej implementacji strumienia.

Podczas tworzenia instancji strumienia można również dokonać wyboru 
jej dodatkowych, opcjonalnych właściwości, posiadających w razie pominięcia 
wartości domyślne. Są to:

Czas życia instancji, używany do zainicjowania funkcjonalności pochodzą
cej z specyfikacji WS-Lifetime (patrz dalej).

Wybór formatu(-ów) pozwala ustalić początkowe i niestandardowe war
tości formatów dla wszystkich potoków wchodzących w skład strumie
nia. Wybór ten musi być zgodny z możliwościami strumienia podanymi 
w jego metadanych.

Wybór polityki dostępu określa sposób autoryzacji dostępu i jest opisany 
w punkcie 7.6..

Nazwa wybiera dowolną nazwę dla instancji wykorzystywaną przez użyt
kownika dla łatwiejszej identyfikacji instancji. Jeśli nie jest podana sys
tem wygeneruje nazwę automatycznie.
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Rysunek 7.3: Usługi sieciowe systemu UGSF ich zasoby (WS-Resources) oraz 
powiązania i właściwości.

Wspomniana już wielokrotnie powyżej usługa StreamManagementSeruice 
i reprezentowane przez nią zasoby służą do zarządzania instancją strumienia. 
Usługa jest zgodna z specyfikacjami WS-Lifetime oraz WS-ResourceProperties 
Za pomocą tych specyfikacji dostępna jest cześć z jej funkcjonalności. Opera
cje WS-Lifetime pozwalają zarządzać czasem istnienia instancji. Początkowy 
czas życia może być ustalony przy kreacji instancji i określa moment, w któ
rym instancja zostanie automatycznie zamknięta i wyeliminowana z systemu. 
Wartością tą można później manipulować za pomocą interfejsu WS-Lifetime, 
w tym wyłączyć planowaną likwidację zasobu, jak i zlikwidować zasób asyn
chronicznie za pomocą operacji Destroy.

StreamManagementSeruice wykorzystuje również bardzo intensywnie moż
liwości oferowane przez specyfikację WS-ResourceProperties. Zdefiniowane są 
następujące właściwości zasobu:

Nazwa strumienia służąca do jego łatwiejszej identyfikacji przez użytkow
nika. Własność ta może być modyfikowana za pomocą operacji opisa
nych w specyfikacji WS-RP. Pozostałe właściwości są tylko do odczytu.

Typ strumienia na podstawie którego została utworzona reprezentowana
instancja.

Konfiguracja użytkownika, zależna od implementacji strumienia, którą 
przekazano podczas tworzenia instancji.



ROZDZIAŁ 7. SYSTEM UGSF 75

Statyczne informacje o potokach, które tworzy lista właściwości o licz
bie równej ilości potoków strumienia. Każdy element listy podaje pod
stawowe i niezmienne dane o potoku: jego identyfikator w metadanych 
oraz informacje konieczne do uzyskania połączenia przez serwer UGSF- 
SS do tego potoku.

Dynamiczne informacje o potokach zawierające wszystkie dynamiczne 
informacje o potoku poza jego adresem (podanym w powyższej wła
ściwości). Ich dokładna lista była podana wcześniej w punkcie 7.1.. 
Dane te są wyodrębnione jako oddzielna właściwość w stosunku do po
przedniej, gdyż ich pobranie może być dłuższą operacją, a nie są one 
bezwzględnie potrzebne do użycia instancji strumienia.

Przechowywanie w właściwościach zasobu informacji odnośnie typu strumie
nia i konfiguracji może wydawać się zbędne, gdyż te dane są dostępne dla 
klienta przy tworzeniu instancji. Niemniej zdejmuje to z aplikacji klienckiej 
konieczność zapisywania tych danych, a co więcej umożliwia odkrycie kon
figuracji istniejącego strumienia przez oprogramowanie, które instancji nie 
utworzyło, co może się zdarzać w rozproszonym i wielokomponentowym śro
dowisku gridowym.

Poza funkcjonalnością dostępną poprzez standardowe interfejsy WSRF
StreamManagementSeruice definiuje zbiór własnych operacji:

CloneFlow pozwala stworzyć duplikat zadanego potoku (o ile jest to w zgo
dzie z metadanymi implementacji strumienia).

Connect, Disconnect służą do wykonywania połączeń strumieniowych po
między dwoma potokami różnych strumieni, czyli połączenia serwer- 
serwer. Argumenty dla Connect to dane adresowe zdalnego (istnieją
cego) potoku. Disconnect rozłącza połączenie potoku. Po udanym wy
konaniu połączenia potok ma ustawiony stan połączenia (patrz punkt 
7.1.) na REMOTE_STREAM_ACTIVE, natomiast jego partner na RE- 
MOTE_STREAM_PASSIVE.

ChangeFormat pozwala (również o ile jest to w zgodzie z metadanymi) na 
przeprogramowanie formatu potoku, lub całego strumienia (czyli jego 
wszystkich potoków).

Pause, Resume pozwalają tymczasowo wstrzymać/wznowić pracę strumie
nia. Implementacja tej funkcjonalności jest opcjonalna.

ModifyAccessPolicy służy do zmiany lub pobrania aktualnej polityki do
stępu do potoku (patrz punkt 7.6.).



ROZDZIAŁ 7. SYSTEM UGSF 76

7.4.2. UGSF-SS: serwer realizujący funkcjonalność stru 
mieniową

Serwer UGSF-SS składa się z części zasadniczej — jądra — oraz dwóch 
rodzajów modułów. Są to moduły dostępowe oraz moduły strumieniowe, za
wierające sedno implementacji strumienia (tj. właściwe wytwarzanie / prze
twarzanie / eksportowanie danych oraz implementacje formatu(-ów)).

Jądro serwera zarządza wszystkimi modułami, ładując je dynamicznie 
na bazie konfiguracji przy starcie serwera. Ponadto implementuje mecha
nizm RMI umożliwiający kontrolę zarówno całego serwera UGSF-SS jak i 
tworzenie i zarządzanie poszczególnymi implementacjami strumieni. Funk
cjonalność RMI składa się z dwóch części: pierwsza udostępnia możliwość 
pobierania zdalnej fasady (ang. remote stub) dla serwera, dzięki czemu nie 
jest konieczne użycie dodatkowego serwera HTTP ani serwisu rmiregistry. 
Druga część to zwykła implementacja zdalnego obiektu oferującego całą ko
nieczną funkcjonalność.

Najważniejsza i najbardziej skomplikowana część UGSF-SS to mechani
zmy integrujące moduły i regulujące przepływ danych strumieniowych po
między nimi. Całościowo implementacja opiera się na technologii Java New 
10 (tzw. NIO) pozwalającej na implementację kodu sieciowego w trybie nie- 
blokującym, bardzo niskopoziomowym i wysokowydajnym. Ponieważ wyko
rzystanie bezpośrednie NIO jest bardzo niewygodne, UGSF-SS używa biblio
teki o nazwie MINA [66] wspomagającej proces tworzenia warstwy sieciowej.

W dużym uproszczeniu biblioteka MINA modeluje aplikacje sieciowe w 
oparciu o zdarzenia. Przykładowe zdarzenia w systemie MINA to: “otrzy
mano wiadomość”, “otwarto sesję”, “wiadomość będzie wysłana” czy “sesja 
została zamknięta”. System używa trzech podstawowych rodzajów kompo
nentów: IOAcceptor tworzący gniazdo serwera, IOFilter pozwalający filtro
wać wszystkie generowane zdarzenia oraz IOHandler (będziemy go określać 
również jako operator) zawierający właściwą logikę aplikacji. Dzięki idei fil
trów (które można łączyć w łańcuch) możliwe jest eleganckie rozdzielenie 
implementacji protokołu aplikacji w filtrach od wysokopoziomowej logiki w 
operatorze. W takim przypadku filtry odpowiadają za scalanie przychodzą
cych pakietów po czym tłumaczenie ich na obiekty wysokopoziomowe dla 
operatora, oraz analogicznie odwrotną akcję dla danych wysyłanych.

Serwer UGSF-SS wykorzystuje technologię MINA w sposób przedsta
wiony na rys. 7.4. Właściwa funkcjonalność pochodzi z modułów serwera. 
Zacznijmy ich opis od modułu dostępowego. Każdy z modułów dostępo
wych musi implementować zdefiniowany interfejs. Najważniejsze elementy 
jakie przez ten interfejs są oferowane to: definicja adresu dostępowego, defi
nicja komponentu dostępowego MINA IOAcceptor wraz z jego konfiguracją,
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Rysunek 7.4: Przepływ zdarzeń (a więc i danych) przychodzących w UGSF- 
SS. Przepływ zdarzeń wychodzących (i danych) jest analogiczny w odwrot
nym kierunku.

opcjonalny zbiór filtrów transportowych oraz filtr inicjacyjny. Włączając mo
duł, jądro serwera uaktywnia pobrany komponent lOAcceptor (w praktyce 
definiuje on jedynie, czy moduł słucha na porcie UDP czy TCP) wraz z konfi
guracją pobraną również z modułu. Aktywacja nasłuchu nie jest wykonywana 
przez sam moduł z powodu konieczności kontroli współpracy pomiędzy mo
dułami (np. użycia tych samych portów) oraz weryfikacji części z danych 
konfiguracyjnych zwracanych przez moduł.

Komponent dostępowy jest konfigurowany przez jądro tak, by wszystkie 
zdarzenia przechodziły wpierw przez zestaw filtrów transportowych zdefi
niowany w module dostępowym. Zestaw ten może być pusty. Filtry tej war
stwy odpowiadają za realizację niskopoziomowego protokołu transportowego, 
który powinien być przezroczysty dla wykorzystujących moduł dostępowy 
implementacji strumieni. Przykładowo w tej warstwie może być umieszczony 
filtr realizujący protokół SSL [38].
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Następnie na liście filtrów umieszczany jest wymagany filtr inicjalizacyjny. 
Filtr ten odpowiada za szeroko pojęte nawiązanie połączenia. W przypadku 
protokołu TCP zapewnia on: identyfikację partnera oraz ustalenie identyfika
tora potoku, do którego dostęp próbuje uzyskać partner. W trakcie tego pro
cesu filtr musi wywołać pewne funkcje jądra serwera — np. w celu wykonania 
autoryzacji czy zmiany stanu potoku. Generalnie rola filtru inicjalizującego 
jest więc jednorazowa i może on być po wykonaniu pracy usunięty z łańcucha 
filtrów dla właśnie zainicjowanej sesji4. Nieco inaczej przedstawia się sprawa 
w przypadku protokołu UDP. Ponieważ nie istnieje tu pojęcie otwarcia sesji 
możliwe są różnorodne przypadki: filtr inicjacyjny we współpracy z pozo
stałymi filtrami transportowymi może implementować własny odpowiednik 
sesji TCP. Alternatywnie możliwe jest ograniczenie modułu dostępowego do 
obsługi tylko jednego potoku. Jeszcze inna wersja to permanentny filtr ini
cjujący, który wykonuje pełną pracę (tj. identyfikację nadawcy i docelowego 
potoku) dla każdego przychodzącego datagramu na bazie jego nagłówka. Moż
liwe są też podejścia mieszane.

W tym miejscu kończy się rola modułu dostępowego. Zdarzenia, które 
wyjdą z ostatniego filtru, są kierowane do ostatniego filtra w łańcuchu — 
tj. filtra dystrybuującego. Filtr ten na bazie wcześniej ustalonej informacji 
(przez filtr inicjujący) dotyczącej docelowego potoku przekazuje zdarzenia 
do filtrów pochodzących z jego implementacji. Umożliwia to użycie filtrów 
również w implementacji strumienia. Po wykonaniu filtrów z implementacji 
strumienia proces filtrowania zdarzeń jest zakończony i są one przekazywane 
do operatora. W systemie UGSF jest to zawsze tzw. operator dystrybuujący. 
Wykonuje on pracę analogiczną do filtru dystrybuującego: przekazuje zdarze
nia do operatora właściwego dla wybranego wcześniej potoku. Poza tą czyn
nością rolą operatora dystrybuującego jest zapewnienie dostępu do statystyk 
każdego połączenia oraz niskopoziomową kontrola potoku. Przykładowo ope
rator ten wykrywa błędy występujące podczas pracy potoku i może na ich 
podstawie ustawić status połączeniana FAILED wraz z adekwatną informa
cją o błędzie.

Z powyższego akapitu wynika bazowa struktura modułu strumieniowego 
UGSF-SS. Przede wszystkim jest to zbiór filtrów oraz operatorów definiowa
nych dla każdego potoku. Należy tu nadmienić, że operator potoku w UGSF 
jest nieco okrojoną wersją ogólnego operatora (tzw. IOHandler) z systemu 
MINA, co pozwala na lepszą jego kontrolę przez operator dystrybuujący. 
Każdy z modułów strumieniowych jest inicjowany po pełnym uruchomieniu 
modułów dostępowych. O ile inicjacja się powiedzie, następuje rejestracja 
modułów strumieniowych w punktach dostępowych (standardowo we wszyst

4Biblioteka MINA umożliwia dynamiczną zmianę potoków dla każdej z sesji.
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kich, ale można to zmienić w konfiguracyji). Moduły dostępowe mogą nie 
pozwolić na rejestrację modułu strumieniowego (np. jeśli moduł dostępowy 
umożliwia tylko pracę jednego modułu strumieniowego), a także moduł stru
mieniowy może odrzucić rejestrację na którymś z modułów dostępowych jeśli 
ten nie oferuje odpowiedniej jakości usług (np. identyfikacji partnera, jeżeli 
jest wymagana przez implementację strumienia). Po fazie rejestracji jądro 
serwera posiada kompletną listę adresów (z modułów dostępowych), na któ
rych są dostępne poszczególne strumienie i pozwala użyć jej przy tworzeniu 
przez UGSF-WS typu strumienia.

Oprócz opisanego powyżej mechanizmu odbierania połączeń — czyli dzia
łania w roli serwera — strumienie muszą posiadać możliwość aktywnego ini
cjowania połączeń do innych strumieni. System UGSF umożliwia taką funk
cjonalność poprzez operację Connect. Całość realizacji aktywnego połącze
nia jest zaimplementowana w jądrze serwera i jest zupełnie niewidoczna dla 
implementacji strumienia czyli modułu strumieniowego. Z punktu widzenia 
tegoż modułu wszystkie zdarzenia przychodzą analogicznie jak przy podłą
czeniu się zwykłego klienta. Tylko pozornie jest to prosta funkcjonalność: w 
rzeczywistości wymaga zestawiania całości procesu inicjacji połączenia ze
wnętrznego w odwrotnej formie i kolejności.

Przy okazji omawiania aktywnej inicjacji połączenia pomiędzy potokami 
po stronie serwerowej, należy wspomnieć o istotnej optymalizacji, jaką po
siada wbudowaną UGSF-SS. Jest to wykrywanie połączeń wykonywanych 
pomiędzy potokami w obrębie tej samej instalacji serwera (czyli połączeń 
lokalnych). Technicznie nic nie stoi na przeszkodzie by połączenia takie były 
wykonywane identycznie jak zwykłe połączenia sieciowe — wykorzystując 
standardowo dostępny w systemach operacyjnych wirtualny interfejs sieciowy 
zwrotny (ang. loopback). W takim przypadku całość komunikacji nie dość, że 
przechodzi przez pełen stos implementacji sieciowej systemu operacyjnego (i 
to dwukrotnie), to jeszcze poddawana jest filtrom transportowym modułu do
stępowego (ponownie dwukrotnie). Przykładowo jeśli takie filtry zapewniają 
komunikację po protokole SSL cała transmisja jest szyfrowana i deszyfrowana 
przechodząc pomiędzy dwoma lokalnymi potokami.

Sytuacja ta jest rozwiązana poprzez zastosowanie techniki lokalnych połą
czeń wykonywanych wewnątrz maszyny wirtualnej Javy. W przypadku wy
krycia lokalnego połączenia wszystkie zdarzenia są przekazywane poprzez 
specjalną kolejkę bezpośrednio do potoku docelowego — i to z pominięciem 
filtrów transportowych (filtry pochodzące z modułu strumieniowego są uży
wane). Dodatkowo jądro serwera automatycznie identyfikuje partnera połą
czenia, który jest w tym wypadku samym serwerem.

Technika ta jest bardzo skuteczna w praktyce. Przy realnych zastosowa
niach przesył strumieniowy jest komponowany z wielu instancji strumieni, z
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których duże grupy działają właśnie lokalnie. Przykładowo: jeden strumień 
może pobierać surowe dane wideo z urządzenia, drugi je wstępnie przetwa
rzać, trzeci kompresować i dopiero wtedy wysyłać do odbiorcy.

7.5. Warstwa kliencka
Podstawę oprogramowania klienckiego dla systemu UGSF tworzy biblio

teka kliencka. Od strony zarządzaj ąco-kontrolnej (realizowanej w technologii 
usług sieciowych) jest ona oparta o podstawowe biblioteki systemu GPE. Za
pewniają one dostęp do usług sieciowych zgodnych ze standardami WSRF. 
Tworzą ją trzy moduły. Pierwszy jest przeznaczony dla administratora i udo
stępnia w wygodny sposób funkcjonalność usługi StreamingFrameworkFac- 
tory oraz operacji administracyjnych pochodzących z StreamingFramework
Seruice. Pozostałe operacje StreamingFrameworkSeruice tworzą drugi moduł 
przeznaczony już dla zwykłego użytkownika systemu. Dzięki zawartym w nim 
operacjom możliwe jest m.in. tworzenie instancji strumieni. Ostatni moduł 
pozwala zarządzać istniejącą instancją strumienia za pomocą usługi Stream
ManagementSeruice.

Stronę strumieniową biblioteki tworzą dwie alternatywne implementacje. 
Pierwsza z nich jest zaimplementowana przy pomocy standardowego, blo
kującego mechanizmu strumieni Javy. Alternatywnie można użyć drugiego 
interfejsu opartego o bibliotekę MINA. W pierwszym wypadku programista 
otrzymuje, po zainicjowaniu połączenia, dwa obiekty strumieni Javy służące 
do komunikacji (wyjściowy i wejściowy). W drugim (zalecanym) przypadku 
implementacja polega na stworzeniu operatora biblioteki MINA dla połącze
nia.

Na bazie biblioteki klienckiej zbudowanych jest kilka programów dostęp
nych razem z systemem UGSF. Opisane są tu tylko dwie ogólne aplikacje 
przeznaczone dla administratorów systemu. Pozostałe jako bardziej wyspe
cjalizowane są opisane w kolejnym rozdziale.

Pierwsza z aplikacji to prosty, nieinterakcyjny program tworzący na ba
zie zadanej z plików konfiguracji zasób StreamingFrameworkSeruice wraz z 
początkowym zestawem typów strumieni. Po stworzeniu zasób jest rejestro
wany w ogólnym rejestrze usług systemu UNICORE (RegistrySeruice), dzięki 
czemu może być łatwo i automatycznie odkryty przez użytkowników.

Drugi program jest bardziej zaawansowany. Jest to interaktywna aplikacja 
działająca z linii poleceń. Pozwala wykonywać za pomocą prostych komend 
wszystkie z operacji interfejsu administratora: pozwala tworzyć zasoby Stre
amingFrameworkSeruice, likwidować istniejące oraz wpisywać je do rejestrów. 
Ponadto pozwala na pełne manipulowanie typami strumieni na wybranym
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zasobie: tworzenie i kasowanie typów oraz tymczasowe ich ukrywanie i po
wrotne udostępnianie.

7.6. Bezpieczeństwo systemu UGSF
Rozważając problematykę bezpieczeństwa omawianego systemu można 

wyróżnić kilka obszarów przejawiających potrzebę zabezpieczenia. Są to:

1. Dostęp do operacji kontrolnych, wraz z rozróżnieniem operacji przezna
czonych dla administratora systemu oraz operacji dostępnych tylko dla 
właściciela instancji strumienia.

2. Dostęp do potoków poprzez serwer UGSF-SS.

3. Zabezpieczenie transmisji strumieniowej.

4. Dostęp do interfejsu RMI serwera UGSF-SS.

Punkt pierwszy jest rozwiązany poprzez użycie standardowych mechani
zmów bezpieczeństwa systemu UNICORE. Dostęp do każdej metody wszyst
kich usług może być określony za pomocą polityki bezpieczeństwa (w syste
mie UNICORE jest ona definiowana w języku XACML), UNICORE przecho
wuje również informację o właścicielu każdego zasobu. Dystrybucja systemu 
UGSF zawiera przykładową konfigurację dostępu z intuicyjną semantyką, 
administrator może dowolnie ją zmodyfikować.

Punkt drugi jest znacznie bardziej skomplikowany, jako że dostęp do 
UGSF-SS jest oddzielny od reszty infrastruktury UNICORE, a co więcej 
może przebiegać w różnych protokołach, zależnych od używanego aktual
nie modułu dostępowego UGSF-SS. Rozwiązanie zaproponowane w syste
mie UGSF zakłada rozdział implementacji mechanizmu bezpieczeństwa. I 
tak bazowy system UGSF dostarcza i przechowuje informację określającą 
właściciela (tj. efektywnego twórcę5) instancji oraz kilkukrotnie wcześniej 
wzmiankowaną politykę (autoryzacji) dostępu do każdego potoku. Obecnie 
możliwe jest użycie polityk nadających dostęp do strumienia tylko właścicie
lowi (polityka domyślna), wszystkim, lub pojedynczej wskazanej tożsamości. 
Wstępne wsparcie dla bardziej zaawansowanych polityk jest przygotowane, 
ale nie w pełni zaimplementowane. Niemniej trzy już istniejące pozwalają na 
osiągnięcie wystarczającej funkcjonalności w większości wypadków.

Rola modułu dostępowego w procesie zabezpieczania dostępu do potoku 
polega jedynie na identyfikacji tożsamości łączącego się partnera. Oczywiście

5Efektywny dla tego, że używając mechanizmu delegacji zaufania systemu gridowego 
można wykonać operację — tu tworzenia instancji strumienia a konto innego użytkownika.
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jeśli użyty protokół tego nie umożliwia, wtedy system klasyfikuje tożsamość 
jako anonimową (która może mieć dostęp do potoku przy otwartej polityce 
dostępu). Korzystając z tych wszystkich danych proces zabezpieczania do
stępu jest już jasny: użytkownik, tworząc instancję, wybiera politykę dostępu 
(którą może zresztą później jeszcze modyfikować). Przy próbie podłączenia 
moduł dostępowy UGSF-SS ustala tożsamość partnera. Jądro serwera UGSF- 
SS sprawdza, czy dana tożsamość może uzyskać dostęp do potoku w ramach 
aktualnej polityki i w ten sposób dostęp jest przyznawany lub odmawiany. W 
przypadku negatywnym jest o tym informowany moduł dostępowy, by mógł 
wykonać zależną od użytego protokołu akcję.

W tym miejscu można jeszcze wspomnieć o operacji GetStreamTypelden- 
tity służącej do pobrania tożsamości serwera UGSF-SS obsługującego zadany 
typ strumienia. Użycie tak otrzymanej informacji umożliwia efektywne za
stosowanie ostatniej z wymienionych powyżej polityk dostępu. Zobrazujemy 
użycie tego podejścia na przykładzie. Załóżmy, iż użytkownik chce wykonać 
prosty przesył strumieniowy: źródłem danych będzie instancja strumienia A, 
dane mają być przesłane do pierwszego potoku instancji B, z której (drugim 
potokiem) pobrane do użytkownika. W tym celu użytkownik może wykonać 
następujące czynności:6 utworzyć instancje Ai B, pobrać tożsamość serwera 
utrzymującego instancję B, po czym ustawić politykę dostępu do potoku in
stancji A na tę właśnie tożsamość. Po tych akcjach potok pierwszy instancji 
B będzie mógł (za pomocą operacji Connect) połączyć się z instancją A.

Punkt trzeci — zabezpieczenie samej transmisji strumieniowej — jest 
całkowicie zależny od użytego przez moduł dostępowy protokołu transmisji (i 
użytkownika, który może wybrać używany protokół przy tworzeniu instancji, 
a co za tym idzie żądany poziom bezpieczeństwa). Pozwala to na użycie np. 
bezpiecznego protokołu SSL, gdy jest to konieczne lub TCP, jeśli ważniejsza 
jest wydajność od poufności danych.

Ostatni punkt jest w istocie mało ważny, gdyż w praktyce tak UGSF-WS 
jak i UGSF-SS są chronione przed dostępem z zewnątrz poprzez firewall. 
W razie potrzeby można również zabezpieczyć komunikacje RMI poprzez 
użycie protokołu SSL z włączoną identyfikacją klienta (w tym przypadku 
UGSF-WS).

7.7. Moduły systemu UGSF
Bieżący podrozdział stara się zebrać i uporządkować rozproszone w po

wyższym tekście informacje dotyczące modułów systemu UGSF, które są jego

6W rzeczywistości proces ten jest zazwyczaj automatycznie wykonywany przez inteli
gentne oprogramowanie klienckie.



ROZDZIAŁ 7. SYSTEM UGSF 83

istotą. Wyróżniamy trzy rodzaje modułów7: dwa stowarzyszone moduły za
wierające implementację strumienia (jeden do użycia w UGSF-WS, drugi dla 
UGSF-SS) oraz moduły dostępowe dla UGSF-SS.

Moduły dostępowe odpowiadają za realizację dwóch powiązanych funkcji. 
Po pierwsze implementują protokół transportowy dla transmisji strumienio
wej (generalnie użyteczny dla wielu strumieni, ale nie jest to konieczne). Po 
drugie umożliwiają nawiązywanie połączeń, co zawiera zazwyczaj identyfi
kację partnera i żądanego przez niego potoku. Wszystkie te operacje mogą 
być wykonywane w sposób zależny od protokołu i powinny być maksymalnie 
niewidoczne dla strumieni je wykorzystujących.

Występujące parami moduły strumieniowe implementują funkcjonalność 
strumienia. Część implementacji przypadająca na UGSF-WS jest generalnie 
bardzo prosta. Pierwszą jej funkcją jest weryfikacja poprawności danych kon
figuracyjnych. Z jednej strony są to dane (określane powyżej jako “zależne 
od implementacji”) podawane przez administratora przy definiowaniu typu 
strumienia, z drugiej strony mamy zależne od implementacji parametry po
dawane przy tworzeniu instancji strumienia przez użytkownika. Naturalnie 
implementacja może nie wymagać dowolnych z tych danych. Druga funkcja 
modułu to udostępnienie zależnego od implementacji interfejsu sterującego 
usługi sieciowej. Usługa ta musi być rozszerzeniem StreamManagementSe
ruice, tzn. implementować wszystkie jej operacje, co jednak uzyskuje się 
automatycznie. Jeśli jednak strumień wymaga bardziej specyficznych ope
racji sterujących lub kontrolnych, można dowolnie je dodać. Implementacja 
tychże dodatkowych operacji wymaga generalnie wywoływania — znów za
leżnych od implementacji strumienia — operacji po stronie modułu strumie
niowego UGSF-SS. Jest to możliwe, gdyż od strony serwera UGSF-SS moduły 
strumieniowe mogą standardowo udostępniać swój dodatkowy interfejs RMI. 
Dzięki temu cały system jest rozszerzalny, bez ograniczeń.

Kontynuując opis modułów strumieniowych dla UGSF-SS możemy przy
pomnieć, że oprócz oferowania własnego interfejsu sterującego RMI, muszą 
definiować one operator (oddzielny dla każdego potoku) zapewniający wła
ściwą implementację strumienia. W celu bardziej eleganckiego zapisu skom
plikowanych modułów możliwe jest rozbicie implementacji na kilka części, 
używając filtrów wykonujących bardziej niskopoziomowe operacje, a pozo
stawiając w operatorze jedynie wysokopoziomową logikę.

Użycie technologii MINA narzuca model programowania oparty o zda
rzenia. Nie jest jednak prawdą, że jest to model zawsze najwygodniejszy. 
Niektóre zastosowania daje się modelować wygodniej przy pomocy (trady

7Istnieje jeszcze czwarty rodzaj używany w aplikacji klienckiej DFC, lecz ten jest opi
sany w kolejnym rozdziale.
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cyjnego dla platformy Java) podejścia blokującego, w którym programista ma 
dostępne dwa obiekty: z jednego można odczytywać dane, a poprzez drugi 
zapisywać (obie operacje mogą się blokować). System UGSF udostępnia do
datkowy mechanizm pozwalający na użycie takiego podejścia. Polega to na 
wykorzystaniu specjalnej, dostępnej implementacji operatora, który konwer
tuje zdarzenia na semantykę połączeń blokujących. Zwiększa to łatwość uży
cia systemu i — jak pokazała praktyka — było wielokrotnie użyteczne przy 
tworzeniu konkretnych implementacji.



Rozdział 8

Zastosowania systemu UGSF

Poprzedni rozdział szczegółowo przedstawił ogólną platformę UGSF, umoż 
liwiającą budowę rozwiązań strumieniowych dla gridu obliczeniowego UNI
CORE. W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione zbudowane na bazie 
systemu konkretne rozwiązania, umożliwiające użycie systemu UGSF w prak
tyce. Z racji ich różnorodności stanowią one również gamę przykładów dla 
dalszych implementacji opartych o system UGSF. Weryfikują one również 
jego użyteczność.

8.1. Moduły dostępowe UGSF-SS
Typowo gridową transmisja danych (np. wyników obliczeń lub danych 

dla nich) najczęściej wymaga pewnego protokołu transportowego. Natural
nym rozwiązaniem jest tu najpopularniejszy obecnie w sieci Internet pro
tokół TCP. Co więcej, wraz z wzrostem przepustowości infrastruktury łącz 
jego podstawowa wada — niższa wydajność w stosunku do protokołu UDP 
została znacznie zmarginalizowana. Dodając do tego atut w postaci dbania o 
niezapychanie medium transmisyjnego (ang. non-congestion) wymagany dla 
protokołów internetowych, protokoły bazowane na UDP zostają alternatywą 
głównie dla przesyłu mulimediów z dopuszczalną stratą części danych, i to 
jedynie przesyłu w czasie rzeczywistym, gdyż automatycznie ogranicza to 
zapychanie łącza.1

W związku z powyższym akapitem w systemie UGSF jako pierwsze dwa 
moduły dostępowe, ustalające protokół niższej warstwy dla reszty systemu, 
używają jako podległego protokołu TCP. Obydwa z tych modułów wyko-

xCo zresztą niejawnie zakłada, że przesył multimediów w czasie rzeczywistym nie prze
ciąża łącza. Jeśli tak nie jest protokoły oparte o UDP (np. RTP) wymagają dodatkowych 
technik kontroli, które nierzadko są po prostu niezaimplementowane.

85
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rzystują również protokół wyższej warstwy — HTTP, dla celów wstępnej 
negocjacji połączenia; stąd też pierwszy z modułów dostępowych nosi nazwę 
modułu HTTP.

Negocjacja połączenia w przypadku modułu HTTP jest bardzo prosta. 
Klient wysyła żądanie POST, wraz z danymi odnośnie potoku, do którego 
dostęp ma być uzyskany oraz (o ile połączenie jest wykonywane przez inny 
potok a nie zwykłą aplikacje kliencką) swoje dane identyfikacyjne. O ile na
wiązanie połączenia zostanie zaakceptowane (czyli m.in. żądany potok ist
nieje, dostęp jest autoryzowany), moduł dostępowy odpowiada komunikatem 
HTTP ze standardowym kodem 101, oznaczającym zmianę protokołu. Od 
tego momentu kontrolę nad zawartością transmisji obejmuje klient z jednej 
strony i potok z drugiej. Należy nadmienić, że ponieważ transmisja taka jest 
absolutnie niezabezpieczona, moduł HTTP zawsze klasyfikuje klienta jako 
anonimowego.

Drugi z modułów dostępowych to moduł HTTPS. Działa on identycznie 
do modułu HTTP z tą jedną różnicą, że całość komunikacji odbywa się po 
protokole TLS (łącznie z negocjacją połączenia). Dzięki temu całość transmi
sji jest zabezpieczona oraz istnieje możliwość poprawnej identyfikacji klienta.

Od strony implementacji moduł HTTP składa się z jednego filtru — fil
tru inicjalizującego, działającego w oparciu o protokół HTTP. Moduł HTTPS 
używa tego samego kodu filtru inicjalizującego zmieniając jedynie fragment 
dokonujący identyfikacji klienta. Dodatkowo dodaje jeden zwykły filtr reali
zujący protokół TLS.

8.2. Implementacje strumieni
Najważniejszą część rozwiązań opartych o system UGSF stanowią stru

mienie i ich implementacje. Jest to oczywiste po zapoznaniu się z ogólną 
filozofią sytemu przedstawioną w poprzednim rozdziale. Obecnie zaimple
mentowane strumienie są przedstawione poniżej.

FileStream i IVisStream
Jednym z najbardziej wszechstronnych pod względem zastosowań jest 

strumień noszący nazwę FileStream. Ogólnie mówiąc strumień ten służy do 
transmisji zawartości plików z lub do węzła gridu. Korzystając z formalizmu 
wprowadzonego w 7.1. możemy zdefiniować, że strumień ten składa się z 
dwóch potoków, z których na raz tylko jeden może być aktywny. Pierwszy 
z potoków ma kierunek wyjściowy, ze zdefiniowanym źródłem danych przy
bierającym postać pliku lokalnego dla instancji strumienia. Drugi działa od
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wrotnie: kierunek jest wejściowy i zdefiniowany jest cel — również w postaci 
pliku. W obu przypadkach strumień nie dokonuje żadnego przetwarzania da
nych. Motywacją do użycia dwóch potoków było zapewnienie transmisji do 
pobierania danych z węzła gridu lub ich zapisu.

Opisana powyżej funkcjonalność nie wychodzi ponad zwykłą operacje ko
piowania pliku. Jednak FileStream umożliwia pewne funkcje, które nie są 
dostępne przy tradycyjnym kopiowaniu. Pierwszą jest wsparcie dla, istnie
jących w wielu systemach operacyjnych (szczególnie UNIX) nazwanych po
toków, tzw. plików FIFO. Zapis i odczyt z takich plików jest strumieniowy, 
tzn. nie ma możliwości przeszukiwania, czytania określonych fragmentów, 
stwierdzenia rozmiaru czy wielokrotnego odczytu danych. Wiele programów 
nie działa z tych przyczyn poprawnie z plikami FIFO, jednak FileStream 
pozwala na bezproblemowy zapis i odczyt. W rzeczywistości jest to bardzo 
użyteczna właściwość, co zaprezentowane zostanie pod koniec bieżącej sekcji.

Druga strumieniowa specyfika strumienia FileStream polega na możli
wości monitorowania plików wysyłanych z systemu. Monitorowanie pozwala 
wykryć przyrost zawartości pliku i natychmiast go przetransferować. Również 
ta funkcja ma szerokie zastosowania.

Konfiguracja FileStream wykorzystuje parametry przekazywane przez ad
ministratora przy tworzeniu typu strumienia do określenia bazowego katalogu
— jedynie transfery do i z tego katalogu oraz jego podkatalogów są dozwo
lone dla użytkowników. Użytkownik może natomiast wybrać nazwę pliku 
oraz tryb: zapis do niego lub odczyt. Można ustalić też wiele dodatkowych 
parametrów jak np. zakres interesujących danych do przesłania.

Bazując na funkcjonalności FileStream została stworzona jego mniej uni
wersalna wersja o nazwie IVisStream. Różnica istnieje jedynie w części im
plementacji dla UGSF-WS. Moduł ten, zamiast przyjmować parametr od 
użytkownika podający ścieżkę do pliku (względną do katalogu bazowego), 
wymaga podania nazwy zadania systemu UNICORE oraz pliku dla tego 
zadania (może to być plik istniejący do odczytania lub plik do zapisania). 
Moduł automatycznie lokalizuje katalog roboczy zadania i dokonuje w nim 
transferów. Umożliwia to wygodny dostęp do danych produkowanych przez 
zadania w trybie strumieniowym, jak i umożliwia strumieniowy zapis plików 
w ich katalogach roboczych. Tu właśnie użyteczne są specjalne właściwości 
FileStream, obecne również w strumieniu IVisStream. Dzięki monitorowaniu 
pliku, możliwe jest pobieranie “na bieżąco” wyników działania aplikacji w 
momencie, gdy kolejna ich część zostanie zapisana do pliku wynikowego. Nie 
trzeba czekać na zakończenie działania aplikacji, by uzyskać wynik — wy
niki częściowe są dostępne praktycznie natychmiast. Co więcej, chęć użycia 
funkcjonalności strumieniowej nie wymaga żadnych modyfikacji w aplikacji
— wystarczy, by zapisywała swe wyniki do pliku (-ów). Podobnie użyteczne
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jest wsparcie dla plików FIFO. Aplikacje, które potrafią z nich czytać dane 
wejściowe, mogą być automatycznie wprowadzone w tryb działania strumie
niowego, gdyż czytanie z pliku FIFO nie zwraca w przypadku braku danych 
informacji o końcu pliku, a jedynie blokuje odczyt. Ta prosta metoda jest 
często skutecznym rozwiązaniem, a co najważniejsze wręcz banalnym w uży
ciu.

TCPStream
Kolejny strumień (historycznie pierwszy, jaki powstał dla systemu UGSF) 

to TCPStream. Umożliwia on tunelowanie (za pomocą własnego specjalnego 
protokołu) połączeń do praktycznie dowolnego serwera TCP dostępnego z 
maszyny lokalnej dla strumienia. Właściwie jedynym ograniczeniem jest nie
możliwość tworzenia tuneli do serwerów otwierających dodatkowy port(-y) 
dynamicznie w czasie transmisji, czego przykładem jest serwer FTP z klien
tem w trybie aktywnym2. Jednym z przykładów zastosowań jest tunelowanie 
połączeń do serwerów urządzeń działających w protokole TCP. Jednym z 
popularnych rozwiązań jest tu protokół MODBUS/TCP, często implemen
towany w aparaturze kontrolno-sterującej. Protokół ten nie posiada zresztą 
wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa i dostęp do serwera musi być 
chroniony za pomocą dodatkowych rozwiązań, do których perfekcyjnie na
daj e się TCPStream.

Oczywiście można zauważyć, że pomimo prezentacji niezwykłej uniwersal
ności platformy UGSF, podstawowa funkcjonalność TCPStream nie wykra
cza poza to, co oferuje np. tunelowanie przez SSH. Możemy jednak wskazać 
dwie specyficzne cechy. Pierwsza to gridowość rozwiązania. Nawet pomijając 
(niespecjalnie tu istotną) możliwość kontroli za pomocą usług sieciowych, 
system dostarcza spójnego z systemem gridowym mechanizmu identyfikacji 
użytkowników. Użycie popularnego SSH wymagałoby nadania kont syste
mowych na systemie docelowym i pełnego zdalnego dostępu do powłoki, co 
może być niepożądane — nic takiego nie jest konieczne przy użyciu TCP
Stream. Inną zaletą jest możliwość użycia różnych modułów dostępowych 
zwiększających możliwość kontroli nad jakością usługi.

MultiplexerStream
MultiplexerStream jest najbardziej uniwersalnym z strumieni opracowa

nych do tej pory dla systemu UGSF. Pozwala on na zwielokrotnianie dowolną

2W tym przypadku serwer otwiera dodatkowy port dla przesyłu danych w stosunku do 
standardowego portu używanego tylko dla wymiany komend kotrolnych.
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ilość razy dowolnego potoku wyjściowego. Zawiera on jeden potok wejściowy 
o dowolnym formacie oraz jeden potok wyjściowy, z możliwością jego dupli
kacji. Użytkownik duplikuje potok wyjściowy pożądaną liczbę razy, a imple
mentacja strumienia rozsyła, przychodzące potokiem wejściowym, dane do 
wszystkich potoków wyjściowych. Strumień pozwala na dynamiczne tworze
nie kolejnych duplikatów potoku wyjściowego już w trakcie pracy.

Zastosowania tego strumienia są oczywiste: może działać jako zwykły 
przekaźnik (można więc budować prostą sieć nakładkową przy jego użyciu) 
jak i rozsyłać dane do wielu odbiorców. Przykładem może być jednoczesna 
wysyłka wyników obliczeń do serwera archiwizującego i stacji roboczych na
ukowców pracujących nad projektem.

TheoraStream
Ostatni z prezentowanych strumieni jest przykładem strumienia o za

awansowanej logice wewnętrznej, tj. wykonujący nietrywialne procesowanie 
danych. Działa on na zasadzie typowego filtru: posiada jeden potok wejściowy 
i jeden wyjściowy. Działanie strumienia to kompresja lub dekompresja stru
mienia wideo przy pomocy formatu Theora [87]. Wybór trybu (kompresja 
czy dekompresja) polega na wyborze kombinacji formatów: po zaprogramo
waniu potoku wejściowego na nieskompresowane wideo, a wyjściowego na 
format Theory, strumień kompresuje dane i a dekompresuje przy odwrotnym 
ustawieniu formatów.

Dokładniejszego zdefiniowania wymagają formaty używane przez stru
mień. Po pierwsze wideo w formacie Theory jest wysyłane/przyjmowane w 
formacie opakowującym Ogg. Jest to standardowy sposób zapisu Theory, 
dzięki czemu uzyskuje się możliwość automatycznego użycia istniejących da
nych zapisanych w tym formacie. Niestety, strumienie Ogg/Theora posiadają 
jedną istotną wadę z punktu widzenia transmisji strumieniowej: do zainicjo
wania procesu dekompresji konieczny jest nagłówek Theory, który jest do
stępny tylko na samym początku strumienia. Powoduje to niemożność użycia 
strumienia przez klientów rozpoczynających odbiór już w trakcie transmisji 
(np. poprzez użycie strumienia multipleksera). Z tej przyczyny TheoraStream 
w formacie Ogg dodaje dodatkową ścieżkę, która co pewien czas powtarza 
nagłówek Theory.

Format YUV4MPEG2 jest używany do przyjmowania/wysyłania nieskom- 
presowanego wideo. Jest on formatem często wykorzystywanym przez wiele 
popularnych narzędzi do przetwarzania wideo. Również w tym przypadku 
nagłówek strumienia (zawierający m.in. wymiary obrazu i format zapisu ko
loru) jest konieczny do poprawnego odczytania zawartości, jednak jako że 
format ten nie powinien być używany do przesyłu po sieci, a jedynie przy
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zapisie danych do aplikacji/pliku nie zdecydowano się na jego powtarzanie. 
Tu właśnie dochodzimy do scenariusza użycia TheoraStream w powiązaniu 
z innymi strumieniami systemu UGSF. Przykładowo można sobie wyobrazić 
naukowca posiadającego (nawet w postaci zwykłego pliku) wideo, na którym 
chce wykonać skomplikowane przetwarzanie, najchętniej przy użyciu gridu. 
W tym celu platforma UGSF może być wykorzystana za pomocą strumie
nia IVisStream: jedna instancja może zapisywać przychodzący strumień do 
wykorzystania przez aplikacje (zgłoszoną za pomocą standardowych mecha
nizmów UNICORE), natomiast druga może wysyłać odczytywane wyniki 
aplikacji. Scenariusz taki zakłada, że aplikacja przetwarzająca będzie umiała 
dekompresować i kompresować dane wideo — zazwyczaj jednak tak nie jest 
(oczywiście odrzucamy możliwość transmisji nieskompresowanych danych po 
rozległej sieci z powodu ich ogromnej objętości). Tu widać zastosowanie dla 
TheoraStream: wstawiony przed instancją FileStream zapisującą dane może 
je dekompresować, dzięki czemu będą zapisane w formie gotowej do użycia 
przez aplikację. Analogicznie druga instancja TheoraStream umieszczona za 
instancją FileStream wysyłającą wyniki działania aplikacji, może te dane 
kompresować, w celu przesłania po sieci.

Parametry strumienia pozwalają ustalić (w prosty sposób, bez wchodze
nia we wszystkie tajniki algorytmu Theory) stopień kompresji — a przez to 
jakości wyniku, gdyż Theora jest kompresją stratną.

8.3. DFC: Aplikacja do konstrukcji przepływu 
danych

Użycie strumieni wymaga oprogramowania klienckiego. Większość z omó
wionych powyżej implementacji posiada proste programy testująco-użytkowe, 
jednak pełne ich wykorzystanie, a co najważniejsze zestawianie ze sobą róż
nych strumieni wymaga bardziej zaawansowanej aplikacji. Taką aplikacją jest 
UGSF Data Flow Client, w skrócie DFC.

Pierwszym krokiem pracy z DFC jest skonfigurowanie adresów usług re
jestru UNICORE, które mają być wykorzystane w celu odkrywania istnieją
cych usług USGF. Oprócz tego należy podać własny certyfikat i stowarzy
szony klucz prywatny, który będzie użyty do identyfikacji połączeń klienta z 
węzłami gridu. Program zawiera graficzny edytor, pozwalający na intuicyjne 
podanie pełnej konfiguracji, dobrze znany użytkownikom klientów GPE dla 
UNICORE.

Usługi UGSF dostępne w skonfigurowanych rejestrach są wyświetlane w 
bocznym panelu, w formie trzypoziomowego drzewa usług (usługi stanowią
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Rysunek 8.1: Przykład użycia aplikacji DFC: Przygotowane są dwa proste 
przepływy danych; pierwszy przesyła lokalny plik wideo do zdalnego węzła 
gridu, gdzie TheoraStream dekompresuje obraz. Następnie obraz jest prze
syłany do IVisStream, który dostarcza go do aplikacji generującej przepływ 
optyczny obrazu. Wyniki są pobierane przez kolejną instancję IVisStream, 
będącą początkiem drugiego przepływu. Dane są kompresowane przy po
mocy instancji TheoraStream i dostarczane do lokalnej maszyny. Jednocze
śnie wtyczka pochodząca z TheoraStream umożliwia podgląd otrzymywanego 
wideo.

drugi poziom). Każda z usług, jako potomków, posiada instancje strumieni 
dostępne dla użytkownika. Używając menu kontekstowych tego panelu użyt
kownik może tworzyć nowe instancje strumieni, jak i niszczyć istniejące. Pod
czas gdy likwidacja istniejących instancji jest prosta, tworzenie nowych jest 
już znacznie bardziej skomplikowane. Aplikacja pokazuje dodatkowe okienko 
podobne do przedstawionego na rys. 8.2. Użytkownik może w nim wybrać 
właściwy typ strumienia (pośród dostępnych dla wybranej usługi UGSF). 
Ponadto można ustalić nazwę dla instancji, czas jej istnienia, początkową 
politykę bezpieczeństwa jak i formaty potoków. Można również (o ile to ko
nieczne) edytować parametry zależne od implementacji przy pomocy panelu 
dostarczonego przez właściwy dla implementacji strumienia plugin (patrz
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Rysunek 8.2: Tworzenie instancji strumienia w aplikacji DFC. Paramtery 
kompresji są ustalane w panelu dostarczanym przez wtyczkę zależną od im
plementacji strumienia, reszta opcji jest zawsze dostępna.

niżej).
Po stworzeniu instancji strumienia, zostaje ona wpisana do drzewa usług 

(w najniższym poziomie). Z menu kontekstowego instancji w tym drzewie 
można ją dodać do głównego panelu roboczego aplikacji: graficznego edytora 
przepływu danych. Edytor wizualizuje przepływ danych jako graf skierowany. 
Jego wierzchołki oznaczają instancje strumieni. Każdy z wierzchołków może 
posiadać wiele tzw. portów, czyli punktów zaczepienia krawędzi. Odpowia
dają one potokom strumienia. Krawędzie grafu pokazują połączenia: istnie
jące lub planowane.

Każdy z portów jest oznaczany w zależności od swojego kierunku (kolo
rem i umiejscowieniem na wierzchołku). Tworzenie połączeń między portami 
polega na zaplanowaniu odpowiednich połączeń (przy pomocy menu kontek
stowych portu) a następnie ich realizacji. Przy realizacji połączenia aplikacja 
automatycznie rozwiązuje problemy autoryzacji ustawiając odpowiednią po
litykę dostępu do potoku.

Aplikacja DFC oprócz tworzenia połączeń pozwala na wykorzystanie więk
szości ogólnych cech systemu UGSF. Np. jeżeli strumień wspiera wiele róż
nych formatów, można je zmieniać. Odbywa się to z menu kontekstowego 
instancji strumienia jeśli są zdefiniowane kombinacje formatów, w przeciw
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nym przypadku (tj. można ustalać formaty dowolnie dla potoku) użyć należy 
menu kontekstowego portu.

Istotną cechą oprogramowania DFC jest możliwość monitorowania stanu 
instancji strumieni. Przeznaczony jest do tego celu specjalny panel. Wyświe
tla on informacje o aktualnie wybranym elemencie: połączeniu czyli krawędzi 
grafu, potoku czyli porcie oraz całej instancji strumienia czyli wierzchołku 
grafu. Zobaczyć można m.in. statystyki transferu danych potoku czy jego 
status.

Jedną z bardziej zaawansowanych funkcji aplikacji DFC jest odkrywanie 
aktualnego stanu przepływu danych. Pozwala to na pracę w przypadku, gdy 
program został zresetowany po utworzeniu przepływu lub prościej — jeśli 
przepływ był już wcześniej tworzony przez inną osobę albo na innej maszynie.

Proces odkrywania połączeń składa się z dwóch części. Pierwsza, prostsza, 
działa automatycznie: podczas dodawania dowolnej instancji strumienia do 
edytora sprawdzany jest status połączenia każdego z potoków instancji. Jeśli 
któryś jest podłączony do innej z instancji obecnych w edytorze, połączenie 
jest natychmiast dodawane. Jeśli potok jest połączony, jednak druga strona 
nie znajduje się w edytorze, dodawana jest “osierocona” krawędź pokazu
jąca jedynie, że połączenie już istnieje. Menu kontekstowe takiej krawędzi 
daje opcje odszukania brakującej w panelu edytora instancji strumienia i jej 
dodania.

Ponadto aplikacja DFC posiada drugą możliwość, znalezienia dla wszyst
kich wierzchołków z osieroconymi krawędziami ich partnerów (w całym gri
dzie, nie tylko wśród instancji widocznych w edytorze) i umieszczenie ich w 
edytorze. Proces ten jest powtarzany do czasu, gdy nie ma już dostępnych 
instancji strumieni lub osieroconych krawędzi.

8.3.1. Wtyczki aplikacji DFC
Wykorzystanie pełni możliwości oferowanych przez system UGSF nie jest 

możliwe bez użycia wyspecjalizowanych metod konfiguracji i kontroli ofero
wanych przez implementacje strumieni. Program DFC używa dynamicznie 
ładowanych wtyczek, by realizować zadania zależne od implementacji stru
mienia. Można zauważyć, że są przypadki, gdy można używać implementacji 
strumienia bez żadnej dodatkowej funkcjonalności. Przykładem jest Multi- 
plexerStream, który nie posiada ani wyrafinowanej konfiguracji, ani specja
listycznych operacji opierając się jedynie na ogólnej funkcjonalności systemu 
UGSF. Niemniej zazwyczaj dodatkowe funkcje implementacji istnieją i są 
użyteczne.

Aplikacja DFC oferuje punkty rozszerzeń dla wtyczek. Większość z nich 
jest opcjonalna i jeśli wtyczka nie dostarcza implementacji, wtedy używane
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są domyślne wartości/komponenty. Wtyczka aplikacji DFC może zaimple
mentować:

• Komponent graficznego interfejsu pozwalający na podanie parametrów 
konfiguracyjnych tworzonej instancji strumienia. Przykład to parame
try kompresji dla TheoraStream widoczne na rys. 8.2.

• Menu z operacjami powiązanymi z całym strumieniem. Takie menu jest 
dodawane do menu kontekstowego wierzchołka grafu w edytorze.

• Menu z operacjami właściwymi dla konkretnego potoku strumienia. 
Takie menu jest dodawane do menu kontekstowego portu wierzchołka 
grafu w edytorze.

• Tworzenie lokalnych punktów połączeń.

Ostatniemu punktowi należy się więcej uwagi. Lokalny punkt połączenia 
pozwala lokalnej maszynie użytkownika brać udział w przepływie danych. 
Ponieważ system UGSF nie definiuje struktury infrastruktury klienckiej (co 
miałoby mały sens, jako że wspólne komponenty klientów dla poszczególnych 
implementacji strumieni dzielą między sobą jedynie funkcjonalność wyrażoną 
w ramach biblioteki klienckiej), tworzenie lokalnych punktów połączeń jest 
całkowicie zarezerwowane dla wtyczek pochodzących z implementacji stru
mieni.

Lokalny punkt połączenia po stworzeniu pojawia się w edytorze prze
pływu podobnie do instancji strumienia, odróżniając się jedynie kolorem i 
nazwą. Funkcjonalność również jest analogiczna do tej oferowanej przez zwy
kłe instancje strumieni: posiada on porty i menu kontekstowe. Różnice po
legają na znacznie uboższej zawartości paneli informacyjnych o wierzchołku 
oraz w tym, że prawie wszystkie operacje w menu punku lokalnego pochodzą 
z implementacji wtyczki.

W celu lepszego wyjaśnienia idei posłużmy się przykładem wtyczki dla 
strumienia IVisStream. Oferuje ona możliwość tworzenia lokalnego punktu 
połączenia z dwoma funkcjami dostępnymi z jego menu kontekstowego: two
rzenia potoków wejściowych i tworzenia potoków wyjściowych. W pierwszym 
przypadku należy podać nazwę lokalnego pliku, do którego będzie prowa
dzony zapis, w drugim należy wybrać plik, który będzie wysyłany do partnera 
połączenia.
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8.4. UNICORE File Transfer Service w tech
nologii UGSF

W podrozdziale 3.2.1. został zasygnalizowany mechanizm transferu pli
ków, jakiego używa system UNICORE. Odbywa się on poprzez tworzenie 
instancji zasobu FileTransferService, którego są możliwe różne implementa
cje, dokonujące transferów we właściwych sobie protokołach. Przy inicjacji 
transferu (za pomocą metod usługi StorageManagementService) użytkownik 
może oczywiście wybrać żądany protokół.

Obecnie platforma UNICORE oferuje dwa rodzaje transferów: Baseli- 
neFileTransfer (BFT) oraz BYTEIO. Ten pierwszy jest trywialnym mecha
nizmem, nadającym się do przesyłu jedynie małych plików (obecny limit to 
7MB). Pliki w BFT są przekazywane przy pomocy ResourceProperties specy
fikacji WSRF WS-RP, czyli jako dokumenty XML. Właśnie to ogranicza ich 
rozmiar, gdyż nie ma możliwości ich podziału na mniejsze części, a przesła
nie dużego dokumentu XML powoduje ogromne zapotrzebowanie na pamięć 
przetwarzających wiadomość komponentów. Lepszy mechanizm oferuje pro
tokół BYTEIO, opracowany przez GGF/OGF. Transfer pliku również jest 
dokonywany za pomocą operacji usług sieciowych, a zawartość pliku po za
kodowaniu przy pomocy formatu Base64 jest przekazywana jako dokumenty 
XML. Zasadnicza różnica polega na tym, iż możliwe jest odczytywanie lub 
zapis pliku w fragmentach, dzięki czemu nie ma ograniczenia co do jego roz
miaru. Obie metody podzielają jednak jedną wspólną wadę: wydajność ich 
jest bardzo niska.

Na bazie systemu UGSF, przeznaczonego do transmisji strumieniowej 
można również bez problemu dokonywać zwykłego kopiowania plików. Uży
teczny jest tu opisany wcześniej strumień FileStream z wyłączonym trybem 
monitorowania. Transfery oferowane przez UGSF FileStream dokonywane są 
znacznie wydajniej niż poprzez konwersję plików do formatów XMLowych i 
przesył ich przez całą maszynerię przetwarzającą protokół SOAP. Stąd też 
powstała wersja UNICORE FileTransferService, oparta o system UGSF.

Technicznie usługa implementująca FileTransferService dla UNICORE 
poprzez UGSF jest zwykłą usługą StreamManagementService z implementa
cji modułu UGSF-WS dla strumienia FileStream. Posiada jednak rozszerze
nia mające na celu jednoczesną kompatybilność z interfejsem zdefiniowanym 
dla FileTransferService w ramach UNICORE Atomie Services. Interfejs ten 
jest trywialny i ogranicza się do kilku specjalnych właściwości zasobu (z spe
cyfikacji WS-RP), które muszą być dostępne.

Bardziej zaawansowany jest mechanizm tworzenia instancji zasobu UGSF 
FileTransferService. Kod ten generuje automatycznie (w razie potrzeby) od-
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powiedni typ strumienia definiujący katalog bazowy dla transferu i tworzy 
od razu jego instancję. W procesie tym ukryte jest działanie StreamingFra- 
meworkService.

8.5. Użycie UGSF w technologii GridBean
Oparcie biblioteki klienckiej systemu UGSF o biblioteki z oprogramo

wania GPE (w zakresie komunikacji z usługami sieciowymi i wsparcia dla 
standardu WSRF) sugeruje łatwość dalszej integracji systemu UGSF z tech
nologią GPE. Tak jest w istocie, gdyż dzięki temu podejściu tworzenie mo
dułów GPE GridBean wykorzystujących system UGSF jest właściwie bez
problemowe. Przypomnijmy tu jedynie, iż GridBean to komponent warstwy 
klienckiej GPE służący do rozszerzenia funkcjonalności klienckiej o możli
wość budowania wyspecjalizowanych interfejsów dla konkretnych aplikacji 
dostępnych poprzez system gridowy.

W celu zaprezentowania oferowanych możliwości został stworzony jeden, 
aczkolwiek zaawansowany GridBean służący do kompleksowego użycia apli
kacji obliczającej przepływ optyczny obrazu. Został on nazwany OpticalFlow- 
GridBean (OFGB). Jak można zauważyć z powyższego tekstu, funkcjonal
ność tego OFGB może być w większości osiągnięta za pomocą uniwersalnego 
oprogramowania Data Flow Client. Niemniej użycie OFGB jest znacznie bar
dziej łatwe, co pozwala wykorzystać go w praktyce przez naukowców. Poniżej 
przedstawiamy całość operacji jaki wykonuje OFGB.

• Uruchomienie z odpowiednimi parametrami aplikacji obliczającej prze
pływ optyczny. Uruchomienie to jest wykonywane za pomocą standar
dowych mechanizmów zgłaszania zadania systemu UNICORE.

• Stworzenie potrzebnych instancji strumieni. Maksymalnie może być 
ich sześć: dwie przyjmujące dane wejściowe dla aplikacji (strumień de- 
kompresujący strumień Theory oraz strumień IVis zapisujący dane do 
wejścia aplikacji) oraz dwie pary instancji dla pobierania wyników w 
różnych formatach (analogicznie strumień Theory kompresujący wideo 
oraz strumień IVis pobierający dane wynikowe aplikacji). W zależności 
od ustawień jedna z par wyjściowych może być pominięta. Dostępne 
formaty to pole wektorowe i pole barwne.

• Stworzenie połączeń pomiędzy strumieniami po stronie serwera.

• Wysyłanie danych wejściowych oraz odbieranie wygenerowanych wyni
ków poprzez lokalną maszynę.
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Wszystkie te operacje wykonywane są za pomocą jednego przycisku w 
panelu OFGB, dzięki czemu użytkownik może skoncentrować się jedynie na 
parametrach zadania obliczeniowego. Dodatkowo OFGB oferuje funkcjonal
ność niedostępną poprzez oprogramowanie Data Flow Client: synchroniczne 
odtwarzanie otrzymanych wyników. Interfejs modułu pozwala wyświetlać te 
dane równocześnie z podglądem wejściowego obrazu, co pozwala na szybki 
podgląd i porównywanie wyników (zazwyczaj oczywiście zapisywanych rów
nież do plików).

Od strony technicznej stworzenie ww. modułu GridBean, używającego 
technologii strumieniowej UGSF, nie stworzyło prawie żadnych problemów. 
Jedyna napotkana trudność to uzyskanie z poziomu modułu dostępu do cer
tyfikatu i klucza prywatnego użytkownika, co jest konieczne dla wykonania 
połączenia strumieniowego. Interfejs dla modułów GridBean nie oferuje ta
kiej możliwości, przez co konieczne było użycie niskopoziomowych możliwości 
platformy Java (konkretnie odbicia, ang. reflection) w celu uzyskania dostępu 
do prywatnych pól obiektów przechowujących żądane dane.



Rozdział 9

Analiza wyników pracy

Rozdział 7 przedstawia zarówno architekturę systemu umożliwiającego 
transmisję strumieniową dla gridu obliczeniowego zgodnego z standardem 
OGSA, jak i jej implementację dla platformy UNICORE 6. W bieżącym roz
dziale zostanie przedstawiona próba oceny powyższego systemu, jak i opra
cowanych na jego bazie implementacji (przedstawionych w poprzednim roz
dziale), pod kątem realizacji celów pracy, podanych w rozdziale 6.

Analiza zostanie rozpoczęta od przestawienia scenariuszy użycia systemu. 
Podstawowy scenariusz przewinął się już kilkukrotnie w dotychczasowym tek
ście. Jest to zapewnienie możliwości wejścia i/lub wyjścia strumieniowego 
dla zadań wykonywanych poprzez grid obliczeniowy. Dwie podstawowe za
lety tego podejścia były już podane: możliwość prezentacji użytkownikowi 
wyników (częściowych) przed zakończeniem całości obliczeń oraz możliwość 
zmniejszenia zapotrzebowania na pamięć (zazwyczaj przestrzeń dyskową) do 
przechowywania tymczasowych wyników — mogą być one “w locie” przesy
łane do odbiorcy. Obie te zalety można zaobserwować już przy najprostszych 
aplikacjach uruchamianych w systemie gridowym, wykorzystywanym jako 
wygodniejsza metoda zdalnego zgłaszania zadania. Pracując z systemami gri
dowymi zazwyczaj wykorzystuje się jednak skomplikowane zestawy połączo
nych aplikacji, tzw. workflow, czyli przepływ zadań. W zasadzie (choć istnieje 
mnogość możliwych komplikacji) przepływ taki sprowadza się do wykonywa
nia zadań składowych w momencie, gdy są gotowe dla nich dane wejściowe: 
wyprodukowane przez inne zadania lub dostarczane z zewnątrz. Schemat ten 
determinuje sekwencję uruchomień zadań: wpierw mogą być uruchomiane 
zadania otrzymujące dane z zewnątrz, następnie dopiero te, które zależą od 
wyników tych pierwszych, itd. Co jest istotne w standardowym przypadku, 
zadania zależne mogą być uruchamiane dopiero w momencie zakończenia ob
liczeń poprzedniego etapu. Pliki wynikowe są wtedy kopiowane do katalogu 
roboczego kolejnego zadania a to uruchamiane. W tym miejscu widać ko
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lejną zaletę stosowania przesyłu strumieniowego; pozwala ona zrównoleglić 
(w sposób rozproszony) wykonywanie zadań gridowych. Inaczej można to 
określić jako przetwarzanie strumieniowe, jednak elementami przetwarzają
cymi są w tym wypadku nie dedykowane komponenty systemu strumienio
wego, a zwykłe zadania gridu obliczeniowego. Oczywiście należy pamiętać, 
że ten przypadek nie może być zastosowany dla każdej aplikacji, a jedynie 
dla aplikacji, które generują przyrastające dane wynikowe (od strony źródła) 
oraz do obliczeń nie potrzebują całości danych wejściowych.

Powyższy scenariusz użycia, wraz z wszystkimi swoimi możliwościami, 
jest realizowany przez system UGSF, wraz z strumieniem IVisStream. Po
zwala on na transmisję dowolnych plików do i z katalogu roboczego zadania, 
pozwala operować na nazwanych potokach (FIFO) oraz umożliwia monito
rowanie zawartości rosnących plików, zapewniając całość niezbędnej do osią
gnięcia powyższego celu funkcjonalności. W niektórych sytuacjach do realiza
cji zastosowania może być konieczne użycie również strumienia Multiplexer, 
w momencie gdy dane należy rozesłać.

9.1. Eksperymentalna ocena wydajności
Platforma UGSF wraz z wybranymi implementacjami o nią opartymi zo

stały poddane szczegółowym testom w różnych konfiguracjach. Szczegółowe 
dane dotyczące użytego do przeprowadzenia testów sprzętu oraz precyzyjne 
schematy wszystkich instalacji oprogramowania zostały przedstawione w do
datku A. W tym miejscu zostaną jedynie krótko przedstawione instalacje 
testowe (określane też scenariuszami) testowe.

W pierwszym scenariuszu wszystkie komponenty pracowały na jednej ma
szynie. Powodowało to wyeliminowanie opóźnień wynikających z użycia sieci, 
jednak obciążając mocno procesor. Pozostałe scenariusze rozdzielały maszynę 
kliencką od instalacji serwerowej siecią. Była to sieć lokalna 100Mbit, sieć lo
kalna 1Gb oraz sieć rozległa (WAN). Dodatkowo scenariusze w sieci 100Mbit 
i WAN zostały rozbite na dwa przypadki: z instalacją całości strony serwe
rowej systemu UGSF na pojedynczej maszynie oraz z rozdziałem serwera 
strumieniowego i serwera usług sieciowych na dwie różne maszyny połączone 
siecią lokalną 100Mbit.

9.1.1. Operacje kontrolne
Pierwszym testowanym aspektem systemu była wydajność operacji kon

trolnych. Przypomnijmy, że są one realizowane za pomocą wywołań operacji 
usług sieciowych. W większości wypadków powodują również komunikację w
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Rysunek 9.1: Czas wykonania typowych operacji kontrolnych za pomocą tech
nologii usług sieciowych. Zaznaczono również odchylenie standardowe. Różne 
konfiguracje.

protokole RMI pomiędzy usługami UGSF a serwerem strumieniowym.
Zbiorcze wyniki pomiarów przedstawia rys. 9.1. Podane są średnie czasy 

całkowite wykonania siedmiu różnych operacji UGSF w milisekundach. Wszyst 
kie z operacji są dostępne dla każdej implementacji strumienia. Zaprezen
towano również analogiczny czas dla wykonania pustej operacji (dokładnie 
otrzymującej jako pojedynczy argument pusty element XML, który jest od 
razu zwracany). Każdy z testów był powtarzany 100 razy wraz z 20 dodat
kowymi powtórzeniami początkowymi niewliczanymi do wyników. Oprócz 
czasu każdej operacji, wykres pokazuje również odchylenie standardowe od 
prezentowanego średniego czasu wykonania. Wszystkie testy zostały przepro
wadzone w różnych scenariuszach.

Analizując wyniki z rys. 9.1 można zaobserwować kilka istotnych własno
ści. Pierwszy wniosek, to brak istotnego wpływu na wydajność ze względu na 
połączenie sieciowe. Widać, że wąskim gardłem jest wydajność obliczeniowa 
użytych maszyn, czego efektem są najgorsze wyniki w scenariuszu lokalna 
maszyna, gdzie wszystkie operacje są wykonywane przez jeden komputer.

Kolejny z wniosków otrzymamy porównując w każdym ze scenariuszy 
wysokość słupków z pierwszym, przedstawiającym czas pustej operacji. Za
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uważyć można, że różnice (które teoretycznie powinny być zawsze na nie
korzyść pozostałych niepustych operacji) są niewielkie a czasem wręcz na 
korzyść operacji UGSF. Oznacza to, że czas wykonywania samego kodu ope
racji UGSF jest zazwyczaj pomijalnie krótki w stosunku do “opakowującego” 
go kodu UnicoreX zapewniającego komunikację w ramach usług sieciowych. 
Jedynym wyjątkiem jest tu operacja createSFS używana do stworzenia i pre- 
konfigurowania przez administratora usługi UGSF. Jest to jednak operacja 
wykonywana sporadycznie (np. raz po instalacji systemu), więc jej o 20-30% 
niższa prędkość jest nieistotna.

Zaobserwować można również bardzo małą różnicę pomiędzy operacjami 
wykonywanymi jedynie przez usługi sieciowe wobec tych, które dodatkowo 
komunikują się z UGSF-SS. Koronnym przykładem jest tu porównanie ope
racji getFlows i getFlowsInfo. Druga z nich podaje pełniejszy zestaw informa
cji na temat potoków instancji strumienia pobierając dane również z serwera 
strumieniowego, podczas gdy pierwsza udostępnia jedynie statyczne informa
cje dostępne bez odpytywania UGSF-SS. Rozdział operacji wynikał z przewi
dywań, iż może być duża różnica w wydajności tych operacji. Testy pokazują, 
że nie jest to istotna różnica i de facto można zawsze używać pełnej wersji.

Analizując wartości odchylenia standardowego widać, że najmniejsze (więc 
i najstabilniejsze wyniki testu) otrzymywane są dla scenariusza w sieci roz
ległej. W pozostałych wypadkach (nawet mimo zastosowania iteracji wstęp
nych powodujących zazwyczaj stabilizację wyników) rozrzut był dosyć wi
doczny. Można mniemać, że przyczyną dużej rozbieżności otrzymywanych 
wyników jest znaczące skomplikowanie obliczeniowe przetwarzania wywołań 
usług sieciowych i ich pokrywanie się z np. cyklicznymi operacjami wykony
wanymi w tle przez serwer i system operacyjny. Zwiększenie przerw między 
zapytaniami poprzez latencję sieci rozległej daje więcej czasu maszynie na 
wykonanie tych operacji i w efekcie stabilizuje wyniki.

Podsumowując wyniki testu należy stwierdzić, iż system jest wystarcza
jąco wydajny: 5-7 operacji kontrolnych na sekundę powinno być wystarcza
jące. Co więcej, wszelkich możliwości do optymalizacji można szukać poza 
samym systemem UGSF, gdyż, jak stwierdzono wcześniej, składowa wyko
nania właściwego kodu operacji usługi jest pomijalna w stosunku do czasu 
wykonania całości operacji. Oczywiście przepustowość łącza nie gra też w 
tym przypadku większej roli.

9.1.2. Wydajność transmisji strumieniowej
Przed przystąpieniem do opisu testów wydajności transmisji strumienio

wej, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze w systemie UGSF 
wydajność zależy i będzie zależeć od użytego modułu dostępowego, i tak
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Rysunek 9.2: Prędkość transmisji pliku za pomocą strumienia FileStream. 
Konfiguracja: LAN-lOOMb rozdzielone serwery.

np. transmisja szyfrowana zwiększy zużycie zasobów, tak maszyn biorących 
udział w transmisji, jak i wykorzystanie sieci w stosunku do transmisji po 
zwykłym TCP. Kolejną kwestią jest wybór implementacji strumienia jak i 
strony klienckiej do testów, gdyż różne implementacje strumieni mogą mieć 
diametralnie różną charakterystykę wydajności.

We wszystkich testach zdecydowano się na użycie szyfrowanego połącze
nia, a więc modułu dostępowego HTTPS. Jest to rozwiązanie najbardziej 
istotne z punktu widzenia zastosowań. Testy przeprowadzono na implemen
tacji strumienia FileStream, a także zbadano wydajność operacji kopiowania 
plików dla UNICORE opartej o UGSF. Przypomnijmy, że UGSF FileTransfer 
bazuje również na FileStream, jednak strona kliencka jest w jego przypadku 
oparta o bibliotekę MINA, w przeciwieństwie do synchronicznego podejścia 
strumieni Java, użytych w testowym kliencie FileStream.

Stosowane we wszystkich pomiarach jednostki “b” oznaczają bity, nato
miast “B” bajty. Przedrostki k, M i G w przypadku bajtów oznaczają mnoż
nik odpowiednio 1024, 10242 i 10243 (zarówno przy podawaniu ilości danych 
jak i prędkości).

Wpierw zostaną przedstawione wyniki testów transmisji strumienia Fi
leStream. Zostały one przeprowadzone dla transmisji plików w rozmiarach 
1, 5, 50 i 500 MB, we wszystkich wzmiankowanych wcześniej scenariuszach.
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Rysunek 9.3: Prędkość transmisji pliku za pomocą strumienia FileStream. 
Konfiguracja: LAN-lOOMb pojedynczy serwer.

Wszystkie testy przeprowadzono dodatkowo w obu kierunkach oraz oddziel
nie dla plików o swobodnym dostępie (ang. random access file (RAF)) i od
dzielnie dla plików FIFO, z tego powodu, że przypadki te są oddzielnie zaim
plementowane. Oba testy dla plików o swobodnym dostępie przeprowadzono 
również przy transferze z/do wirtualnego pliku istniejącego tylko w pamięci 
RAM, przez co można było zaobserwować wydajność operacji z pominięciem 
opóźnienia powodowanego przez dysk twardy maszyny.

Wyniki testów przedstawione są na wykresach 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 (oraz w 
załączniku A). Należy zwrócić uwagę na użycie skali logarytmicznej na osi X. 
Zawartość rysunków 9.2, 9.3 winna być rozpatrywana wspólnie, gdyż przed
stawiają prawie identyczną konfigurację, z tą jedyną różnicą, że w scenariuszu 
z wykresu 9.2 zarówno UGSF-WS i UGSF-SS działały na jednej maszynie. 
Ogólnie wyniki testów można uznać za bliskie perfekcji w przypadku eksportu 
pliku, pamiętając o tym, że używany jest zestaw protokołów IP, TCP i TLS. 
Wyniki prędkości importu plików są minimalnie gorsze i trudno stwierdzić, 
co jest przyczyną (np. drobne różnice w wielkości buforów czy implementacja 
klienta). Jednak wynik powyżej 10 MB/s jest wciąż zadawalający. Porównu
jąc oba scenariusze można zauważyć większy rozrzut przy transferze małych 
plików na 9.3. Spowodowane jest to nieco większym obciążeniem maszyny, 
jednak wyraźnie widać, że wpływ ma to jedynie na transfer małych plików
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Rysunek 9.4: Prędkość transmisji pliku za pomocą strumienia FileStream. 
Konfiguracja: LAN 1 Gb.

i od 50MB pliku wyniki są praktycznie identyczne. Należy też zauważyć po
zytywną własność, że poza poruszonym wcześniej rozróżnieniem wydajności 
importu i eksportu pliku, inne rozróżnienia (plik FIFO/RAF/wirtualny) da
wały identyczne rezultaty.

Kolejny wykres 9.4 przedstawia wyniki transmisji na łączu 1Gb. Ponieważ 
łącze to oferuje przepustowość (oczywiście teoretycznie) rzędu 100 MB/s, ba
danie transferu jest znacznie bardziej zależne od czynników dodatkowych (jak 
prędkość dysku, szyna maszyny udostępniająca kartę sieciową, wydajność 
przełącznika itd.). Można tu też obawiać się o stratę wydajności spowodo
waną poprzez maszynę wirtualną Java. Dla lepszego porównania osiągniętych 
wyników z możliwościami łącza i maszyn, podano również wyniki prędkości 
transmisji pliku poprzez polecenie SCP z pakietu SSH (również połączenie 
szyfrowane po TCP). Odpowiada ono właściwie linii “eksport RAF”.

Wykres pokazuje, że niektóre wyniki — konkretnie eksportu pliku z ser
wera do klienta — są bardzo dobre, a nawet wyraźnie lepsze niż natywna 
aplikacja SCP. W przypadku tym zauważamy różnicę wynikającą z opóź
nień powodowanych przez dyski twarde (zarówno w przypadku importu jak 
i eksportu): od 2 do 4 MB/s. Najistotniejsza jest jednak znacząca różnica 
na niekorzyść importu pliku (odwrotna niż w przypadku sieci 100Mb!). Jej 
przyczyną jest najprawdopodobniej gorsza optymalizacja wysyłającego dane



ROZDZIAŁ 9. ANALIZA WYNIKÓW PRACY 105

Rysunek 9.5: Prędkość transmisji pliku za pomocą strumienia FileStream. 
Konfiguracja: WAN rozdzielone serwery.

klienta testowego niż jest to w przypadku zaawansowanego systemu UGSF- 
SS, przejawiająca się przy dużej prędkości pracy.

Ostatnie wyniki to testy na sieci rozległej przedstawione na wykresie 9.5. 
Jak się można spodziewać, transfery różnych rodzajów plików dają te same 
wyniki. Niemniej zastanawiająca jest ogromna różnica (około 50%) pomiędzy 
prędkością importu a eksportu. Inne badania pokazały, iż jest to stała tenden
cja: oprogramowanie sieciowe oparte o technologię MINA objawia znaczny 
spadek wydajności na niektórych sieciach rozległych w przypadku wysyłki 
danych. Objaw tego widać na wykresie, gdyż w przypadku importu danych 
oparty o bibliotekę MINA UGSF-SS jedynie przyjmuje dane, natomiast wy
syłane są one z klienta nie opartego o technologię MINA. Niestety, dokładna 
przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest do tej pory znana. Wynika to po
niekąd z dużych trudności testowania w warunkach sieci rozległej. Przyznać 
jednak należy, że jest to najpoważniejszy problem wynikający z wszystkich 
przeprowadzonych testów.

Ostatnia grupa przeprowadzonych testów miała na celu sprawdzenie uży
teczności dostarczonego w ramach implementacji opartych o UGSF mechani
zmu transferu plików dla UNICORE. Wykres 9.6 przedstawia czas transmisji 
plików za pomocą tego mechanizmu w różnych scenariuszach. Analogiczny 
test przeprowadzono również dla jednego z trzech dostępnych w systemie
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Rysunek 9.6: Wydajność mechanizmu kopiowania plików opartego o UGSF w 
zależności od konfiguracji. Zaznaczono dla porównania najlepszy osiągnięty 
wynik przez standardową implementację z UNICORE 6.

UNICORE mechanizmu — Random BYTEIO. Mechanizm ten został wy
brany, jako że jedna z alternatyw, czyli Baseline File Transfer jest ograniczony 
jedynie do przesyłu małych plików (do 7MB), co powoduje, że w praktyce 
jest nieużyteczny. Kolejny zaś mechanizm Streamable BYTEIO jest bliźnia
czo podobny od strony implementacji do testowanego, więc wyniki powinny 
być identyczne.

Dokładne wyniki testów transmisji za pomocą Random BYTEIO (opar
tej o przesył zawartości pliku w komunikatach protokołu usług sieciowych) 
podaje dodatek A. Na wykresie 9.6 naniesiono jedynie najlepszy zaobserwo
wany wynik, i należy podkreślić, że jest to wynik dla łącza 1Gb. Widać, iż 
różnica w wydajności jest olbrzymia, a co za tym idzie byt rozwiązania jest 
uzasadniony. Niemniej można dostrzec pewne mankamenty porównując osią
gnięte wyniki z tymi pokazywanymi dla strumienia FileStream. Po pierwsze 
wydajność na sieci rozległej w obu kierunkach jest na poziomie około 2,6 
MB/s czyli dla wydajności zaobserwowanej dla eksportu przy strumieniu 
FileStream. Wynika to oczywiście z zastosowania klienta opartego o tech
nologie MINA również po stronie klienta, przez co problem zasygnalizowany 
poprzednio powiela się w drugim kierunku ruchu. Druga własność to znacznie
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Test Czas średni [ms] Odchylenie Zysk
Lokalna maszyna, bez InVM 7314 968 —
Lokalna maszyna z InVM 3744 439 49%
LAN 100Mb, bez InVM 9051 1231 —
LAN 100Mb, z InVM 5290 282 42%

Tablica 9.1: Pomiary czasu transmisji <-'-'50000000 bajtów danych względem 
użycia optymalizacji transportu lokalnego (InVM) (dwa strumienie i klient). 
Druga kolumna podaje uśredniony czas z 8 identycznych testów, przy dwóch 
dodatkowych testach wstępnych, których wyniki zostały pominięte. Kolejna 
kolumna podaje odchylenie standardowe, w ostatniej zaś zaprezentowane jest 
względne przyspieszenie w stosunku do komunikacji bez optymalizacji.

gorsze osiągi na sieci 1Gb dla eksportu pliku. Należy je po części tłumaczyć 
podwójną operacją zapisu/odczytu z dysku (w przypadku transferów plików 
RAF operację zapisu/odczytu dokonywał tylko serwer), jednak i tutaj na 
pewno można uzyskać wydatną poprawę. Pozostałe wyniki są praktycznie 
identyczne do wyników z testów dla strumienia FileStream.

9.1.3. Ocena trybu komunikacji lokalnej
W podrozdziale 7.4.2. jest wspomniana istotna optymalizacja systemu 

UGSF, pozwalająca na wydajniejszą realizację połączeń pomiędzy potokami 
znajdującymi się w obrębie jednej instancji UGSF-SS. Działanie tego me
chanizmu jest bardzo istotne z racji budowy systemu UGSF, nakierowanego 
na realizację przesyłu i operacji strumieniowych przez dużą liczbę prostych 
implementacji strumieni. To zaś często powoduje, że takie strumienie reali
zują bardziej zaawansowane funkcje zespołowo, właśnie w ramach pojedyn
czego serwera strumieniowego. Przedstawione poniżej testy przybliżają realny 
zysk z zastosowania takiej optymalizacji, która jest całkowicie przezroczysta 
z punktu widzenia implementacji strumienia.

Tabela 9.1 przedstawia wyniki testów przeprowadzonych w dwóch sce
nariuszach. W obu z nich wykorzystano dwie instancje strumieni: strumień 
FileStream produkował dane, dostarczane do strumienia MultiplexerStream, 
z którego były one bezpośrednio odbierane przez klienta. W pierwszym scena
riuszu klient znajdował się na tej samej maszynie co UGSF-SS (konfiguracja 
testowa lokalna maszyna), w drugim komunikował się z serwerem za pomocą 
sieci lokalnej (konfiguracja testowa LAN 100Mb pojedynczy serwer). W każ
dym ze scenariuszy przeprowadzono po dziesięć prób w identycznych warun
kach z włączonym i z wyłączonym mechanizmem optymalizacji transportu
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lokalnego. Dwie pierwsze próby zostały pominięte w celu wyeliminowania 
wpływu zainicjowanej pamięci podręcznej na osiągane rezultaty.

Zasadniczy wynik podaje ostatnia kolumna tabeli 9.1: o ile procent zma
lał średni czas transmisji po włączeniu optymalizacji. W obu scenariuszach 
uzyskano wartości powyżej 40%. Aby lepiej zrozumieć, jak bardzo dobry jest 
to wynik, przeprowadźmy analizę teoretyczną potencjalnie możliwych rezul
tatów. Badany przepływ danych składa się z dwóch transmisji, z których 
optymalizacji podlegać może jedynie pierwsza (FileStream —> Multiplexer- 
Stream). Dodatkowo jeśli założymy, że warunki obu trasmisji w przepływie 
są identyczne (co jest prawdą w przypadku scenariusza pierwszego), można 
stwierdzić, iż idealnie czas transmisji może zmaleć o 50% — wtedy gdy opty
malizacja transportu lokalnego zredukuje czas transferu FileStream—> Mul- 
tiplexerStream do zera. Oczywiście wynik ten jest poprawny przy jeszcze 
jednym założeniu, że oba strumienie działają w czasie pomijalnym, co nie 
jest prawdą w praktyce. W przypadku scenariusza drugiego oszacowanie ide
alnego przyspieszenia jest nieco trudniejsze z powodu asymetrii użytych łącz 
w przepływie danych (lokalna maszyna a sieć lokalna 100Mb). Niemniej po
siłkując się wynikami testów transmisji dla strumienia FileStream widać, iż 
transmisja wewnątrz maszyny lokalnej (nie mylić z transmisją w obrębie ser
wera UGSF-SS!) jest szybsza od transmisji po sieci 100Mb, skąd wniosek, że 
optymalny zysk będzie od 50% mniejszy.

W świetle analizy przeprowadzonej w powyższym akapicie rezultaty wy
dają się optymalne (pamiętając o tym, że w rzeczywistości nie można zakła
dać osiągnięcia zerowego czasu ani działania samych strumieni), a wartość 
49% w pierwszym przypadku nawet mało prawdopodobna. Przyczyną tego 
jest dosyć znaczne odchylenie standardowe wartości uzyskiwanych w pomia
rach, szczególnie dla testów z wyłączoną optymalizacją, czego powodem jest 
zapewne znacznie większa komplikacja przetwarzania danych. Nawet jednak 
przy założeniu, że większa próba — np. 1000 pomiarów obniży nieco uzyskane 
wyniki, nie należy się spodziewać różnicy większej niż 1-2% i osiągnięte przez 
optymalizację rezultaty spełniają z nawiązką pokładane w niej nadzieje.

9.2. Porównanie z innymi rozwiązaniami
Przystępując do porównania architektury i implementacji systemu UGSF 

z pracami przedstawionymi w rozdziale 5 należy zauważyć, że większość z 
nich stawia sobie w istocie inne cele. Właściwie poza pracami Agarwalla oraz 
systemem GATES mamy tam do czynienia z różnego rodzaju gridami stru
mieniowymi, niezintegrowanymi zasadniczo z gridem obliczeniowym. Stąd 
też wynika najważniejsza różnica: system UGSF jako jedyny zapewnia za



ROZDZIAŁ 9. ANALIZA WYNIKÓW PRACY 109

awansowaną integrację z gridem obliczeniowym, udostępniając technologię 
strumieniową gridowym aplikacjom. Dalsza część porównania koncentrować 
się będzie na pokrywających się elementach systemów.

Pierwszym z porównywanych rozwiązań jest system NaradaBrokering. 
Jako sieć nakładkowa z pewnością wyprzedza system UGSF w kwestii ro- 
utingu danych, co jest głównym celem systemu. Z drugiej strony stworzenie 
konkretnej sieci nakładkowej zarządzającej routingiem pakietów nie było w 
żadnym stopniu widziane jako cel systemu UGSF. Co więcej system rutujący 
można zbudować na bazie systemu UGSF poprzez dodanie do strumienia 
MultiplexerStream logiki wyboru trasy i przechowywania topologii sieci. Do 
atutów rozwiązań opartych o NaradaBrokering można zaliczyć wsparcie dla 
specyfikacji WS-Eventing oraz zaawansowany system transmisji i przetwa
rzania wideo dla celów telekonferencyjnych.

NaradaBrokering oferuje od strony programistycznej tylko jeden model 
oparty o zdarzenia. W tym miejscu lepszy jest system UGSF, który pomimo 
bazowania na również opartej o zdarzenia architekturze MINA, dostarcza 
wygodnej nakładki pozwalającej programować w sposób w pełni synchro
niczny. System UGSF zawiera w sobie odpowiednik podsystemu WS-Proxy 
rozwiniętego dla NaradaBrokering i pozwalającego na opakowywanie istnie
jących komponentów strumieniowych poprzez interfejs usług sieciowych. W 
tym miejscu można zauważyć ogromną różnicę na korzyść platformy UGSF: 
po pierwsze bazowy interfejs usług sieciowych jest bogatszy od oferowanego 
przez WS-Proxy, a co znacznie ważniejsze, można go łatwo rozszerzać o ko
lejne operacje zależne od implementacji. Co więcej, w przypadku systemu 
UGSF wykorzystano standardowe mechanizmy specyfikacji WSRF, dzięki 
czemu osiągnięto wyższy poziom uniwersalności i możliwości współpracy z 
innymi usługami.

Oferowany przez NaradaBrokering system HPSearch dostarcza możliwo
ści kontroli systemu z poziomu skryptów. Brak jest jednak — dostępnego w 
oprogramowaniu DataFlowClient dla UGSF — edytora graficznego dla sys
temu. Zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że zastosowanie takiego edytora 
dla NaradaBrokering byłoby nieco inne niż dla platformy UGSF: służyłby on 
raczej jedynie administratorowi do zdefiniowania topologii sieci, gdyż aktu
alny wybór tras jest dokonywany automatycznie.

System Gridkit porównany do UGSF okazuje się być znacznie odległym 
pomysłem. Nie wykazuje on nawet cech systemu gridu strumieniowego. Cechą 
charakterystyczną systemu Gridkit jest budowa komponentowa i możliwość 
jej dynamicznej rekonfiguracji w celu dostosowywania się systemu w trak
cie pracy. Podczas gdy system UGSF nie wspiera dynamicznej rekonfiguracji 
komponentów wchodzących w skład przetwarzania strumieniowego, wbrew 
pozorom stopień komponentowości jest porównywalny z systemem Gridkit.
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Umożliwia to mechanizm filtrów danych, które stanowią komponenty w sys
temie UGSF, a z których składa się implementacja strumienia. Analogicznie 
są one wykorzystywane przez moduły dostępowe. Oczywiście filtry mogą być 
używane wielokrotnie przez różne moduły. Kwestia dynamicznej rekonfigu- 
racji jest również obecna w systemie UGSF, jednak jedynie wewnętrznie, 
tzn. nie istnieje mechanizm pozwalający na zmianę używanych filtrów w cza
sie pracy oprogramowania. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, by takie 
sterowanie dodać (np. w operacjach sterujących implementacji strumienia), 
gdyż system UGSF-SS wspiera a nawet używa w praktyce tego podejścia. W 
każdym bądź razie systemy te trudno porównywać choćby z przyczyn niedo
ciągnięć w zakresie bezpieczeństwa czy braku użycia otwartych standardów 
w systemie Gridkit, które to kwestie należą do fundamentów UGSF. Wy
daj e się, że platforma Gridkit jest bardziej implementacją nakierowaną na 
doświadczenia teoretyczne niż praktyczne zastosowania.

System D-Stampede i oparty o niego system DFuse są rozwiązaniami jesz
cze bardziej odległymi od UGSF. Przede wszystkim należy zauważyć kon
centrację na konkretnym modelu komunikacji (wiadomości oznaczane cza
sem) w porównaniu z właściwie nieograniczonymi możliwościami rozwoju 
pod tym względem systemu UGSF (za pomocą różnych modułów dostępo
wych). System DFuse stosujący D-Stampede w środowisku urządzeń o ogra
niczonej energii pokazuje jeden z możliwych kierunków dalszego rozwoju sys
temu UGSF: wsparcie dla drobnych urządzeń. Wymagałoby to przygotowa
nia mniejszej wersji UGSF-SS o minimalnych wymaganiach sprzętowych i 
najprawdopodobniej opartego o Java Mobile Edition.

Prace Agarwalla w dziedzinie planowania zadań strumieniowych stanowią 
zupełnie inną klasę rozwiązań niż powyżej przedstawione, nie zajmując się 
w ogóle infrastrukturą przesyłającą dane strumieniowe. Niewątpliwie funk
cjonalność automatycznego lub półautomatycznego planera zadań wspierają
cego zadania strumieniowe byłaby bardzo pożądanym dodatkiem do systemu 
UGSF. Niemniej prace w tym kierunku nie zostały do tej pory podjęte, gdyż 
brak w miarę jasnej sytuacji dotyczącej analogicznego oprogramowania w 
systemie UNICORE dla zwykłych zadań. Dostępne systemy, takie jak GPE 
WorkfłowService (oparty o opis zadań w języku BPEL), mają przestać być 
rozwijane, natomiast pochodzące z projektu Chemomentum oprogramowanie 
jest jeszcze w wczesnej fazie przedprodukcyjnej. Doświadczenia pochodzące 
z systemów E-Condor i Streamline będą jednak wysoce istotne w momencie 
kontynuacji prac nad systemem planowania dla zadań strumieniowych.

W sferze założeń najbliższym do systemu UGSF z istniejących rozwią
zań jest system GATES. Implementacja jego jest jednak wyraźnie uboższa 
w stosunku do bardziej rozbudowanej i uniwersalnej platformy UGSF. Sys
tem GATES opiera się o nieudaną wersję systemu Globus Toolkit w wersji
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3.0 (bazującego na OGSI), przez co zostaje zmarginalizowany w praktyce. 
Implementacja systemu pozwala zastosować go jedynie do wąskiej klasy apli
kacji strumieniowych z powodu zastosowania bardzo prostego interfejsu dla 
modułów strumieniowych. Możliwość sterowania jest ograniczona jedynie do 
dwóch operacji zmieniających ustalone parametry wydajności i dokładno
ści. Patrząc z punktu widzenia zastosowań, uderza też konieczność statycz
nego zdefiniowania przepływu danych dla aplikacji w fazie jej projektowania. 
Uniemożliwia to w praktyce wielokrotne wykorzystanie komponentów i ogra
nicza użytkowników do wąskiego zestawu kompletnych rozwiązań bez moż
liwości ich elastycznej modyfikacji. Wszystkie te mankamenty są absolutnie 
nieobecne w ramach platformy UGSF. Jedyną zauważalną przewagą systemu 
GATES jest możliwość autoadaptacji systemu. Wynika ona z zastosowania 
ustalonego interfejsu sterującego i jest ułatwiona od strony realizacji przez 
statyczną definicję przepływu danych. Oczywiście funkcjonalność taka może 
być zaimplementowana w konkretnych strumieniach systemu UGSF, jednak 
czynienie z niej elementu bazowej infrastruktury jest raczej bezzasadne jako 
za mało uniwersalne.

Porównanie systemu UGSF z systemami strumieniowego zarządzania da
nych można w zasadzie streścić do podsumowania podrozdziału 5.5.. Systemy 
są wzajemnie uzupełniające się i ciekawym projektem byłoby zintegrowanie 
przykładowo systemu Aurora (Borealis) z systemem UGSF. Wymagałoby to 
przepisania operacji sterujących i transportu danych na abstrakcję platformy 
UGSF.

9.3. Wnioski
Podstawowy wniosek, jaki można wysunąć po zapoznaniu się z wynikami 

pracy, to sukces realizacji podstawowego celu pracy: połączenia możliwości 
oferowanych przez istniejące środowisko gridowe z przetwarzaniem strumie
niowym. Powstały w tym celu system strumieniowy jest jednocześnie uni
wersalny i może być bazą dla szerokiej gamy innych zastosowań.

Wśród korzyści z zastosowania systemu UGSF mamy przede wszystkim 
podstawowe korzyści płynące z przetwarzania strumieniowego: zmniejszenie 
czasu oczekiwania na początkowe (cząstkowe) wyniki oraz zmniejszenie za
potrzebowania na zasoby (głównie magazynowania danych). Dodatkowe ko
rzyści to możliwość użycia wydajnych mechanizmów komunikacji sieciowej, 
czego dobitny przykład daje wykres 9.6 oraz udostępnienie stosowalności 
bezpieczeństwa gridu (bardzo zaawansowanego) do dostępu do nowych ka
tegorii zasobów, jak np. serwerów TCP udostępnianych poprzez strumień 
TCPStream.



ROZDZIAŁ 9. ANALIZA WYNIKÓW PRACY 112

Dzięki użyciu platformy Java, osiągnięto żądaną w wymaganiach przeno
śność oprogramowania. Jednocześnie badania wydajności pokazują zupełnie 
przyzwoite a nawet w wielu wypadkach bliskie ideału wyniki, co oznacza, że 
zastosowanie maszyny wirtualnej nie odbyło się dużym kosztem wydajności, 
a co za tym idzie obniżenia wartości użytkowej rozwiązania.

Zastosowanie interfejsów usług sieciowych oraz wymodelowanie całości 
sterowania systemem w oparciu o grupę specyfikacji WSRF pozwoliło na 
użycie otwartych standardów w twórczy sposób, jednocześnie bez wychodze
nia poza przewidywane ramy specyfikacji, czy naciągania mechanizmów do 
czynności im niewłaściwych. Pozwoliło to m.in. na znaczne uproszczenie im
plementacji systemu poprzez wykorzystanie gotowych elementów i operacji 
(np. zarządzanie cyklem życia strumienia poprzez specyfikacje WS-Lifetime). 
Ponadto otrzymano sprawdzoną architekturę i nie popełniono błędów, które 
mogłyby wyniknąć przy wymyślaniu wszystkich elementów od początku. W 
chwili obecnej nie można stwierdzić, że system osiągnął dzięki temu możli
wość współpracy z innymi systemami opartymi o podobne technologie (brak 
takich). Jednak przyszłość prezentuje się pod tym względem optymistycznie: 
zarówno istnieje baza do współpracy z mechanizmami wymiany wiadomo
ści WS-Notification, jak i możliwość sterowania systemem z poziomu usług 
sieciowych ułatwia jego integrację z ogromną ilością istniejących technologii 
poprzez szerokie wsparcie w bibliotekach i narzędziach.

Wyniki testów wydajności, jak już było wspomniane, pokazują, że jest 
ona definitywnie wystarczająco wysoka, by rozwiązanie było użyte w prak
tyce. Jednak należy krytycznie zauważyć, że w dwóch elementach może i 
powinna być osiągnięta wyraźna poprawa. Chodzi o niektóre z transferów na 
szybkich sieciach 1Gb oraz słabe wyniki transmisji oprogramowania opartego 
o bibliotekę MINA na sieci rozległej. W praktyce jednak platforma UGSF 
wykonuje ogromny krok naprzód w porównaniu do możliwości istniejących 
obecnie technologii dla platformy UNICORE, a niedoskonałości są jedynie 
punktowe.

Podsumowując porównanie stworzonego systemu z innymi pokrewnymi 
pracami narzuca się wniosek, że poza systemem GATES stawiają one sobie 
inne cele niż system UGSF. Porównanie ze znacznie prostszym i nieco już 
przestarzałym systemem GATES wypada zdecydowanie na korzyść rozwią
zania proponowanego w niniejszej pracy. Nie oznacza to jednak zupełnego 
braku konkurencji i odniesienia do innych rozwiązań. Można np. porówny
wać wartość systemu UGSF jako bazy dla uniwersalnych rozwiązań stru
mieniowych. Oczywiście widać tu braki w stosunku do niektórych mocno 
sprofilowanych pod określone zastosowania systemów, jednak ogólnie system 
oferuje również w porównaniu z typowymi systemami strumieniowymi duże 
możliwości i jeszcze większe dalszego rozwoju dzięki modułowej budowie.
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Analizę wyników pracy można zamknąć stwierdzeniem, że udało się rów
nież osiągnąć cel dodatkowy, jakim było wykazanie (weryfikacja) uniwersal
ności platformy gridowej UNICORE jako bazy dla innych rozwiązań niż grid 
obliczeniowy. Stwierdzić można, że zarówno wygoda implementacji, możli
wości oferowane przez system, jak i wydajność są na wysokim poziomie. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na użyteczny i zaawansowany mechanizm 
zapewniający trwałość WS-Resources pomiędzy restartami całości serwera 
oraz praktyczną implementację specyfikacji WSRF. Wśród niedociągnięć za
uważono właściwie jedno: brak możliwości automatycznej instalacji nowych 
usług do systemu. Proces taki wymaga ręcznej edycji umiarkowanie skompli
kowanego pliku konfiguracyjnego.



Rozdział 10

Zakończenie

Niniejsza praca została poświęcona problemowi wykorzystania technik 
strumieniowych w aplikacjach wykonywanych za pomocą tradycyjnych sys
temów gridowych, tj. gridów obliczeniowych. W ramach prezentacji obszaru 
badań przedstawione zostały podstawy teoretyczne zarówno z zakresu syste
mów gridowych jak i przetwarzania oraz transmisji strumieniowej.

Pośród zagadnień dotyczących technologii gridowych zaakcentowana zo
stała architektura i zbiór wytycznych o nazwie Open Grid Standards Archi
tecture — OGSA. Przedstawiono stworzone w jej konsekwencji wiodące stan
dardy wyznaczające poniekąd ramy obecnego rozwoju gridów. Najważniejsze 
z nich to specyfikacje z grupy WSRF, definiujące modelowanie trwałych, po
siadających stan zasobów, dostępnych poprzez operacje usług sieciowych.

Poza omówieniem podstaw teoretycznych technologii gridowych zapre
zentowana została istniejąca implementacja systemu zbudowanego w powyż
szych ramach — systemu UNICORE. Jednym z ważniejszych motywów wy
boru tego właśnie oprogramowania była jego nowoczesność i całościowe pod
leganie architekturze OGSA (w przeciwieństwie do np. popularniejszego sys
temu Globus Toolkit).

Druga część podstaw teoretycznych, przedstawiona w pracy, wprowa
dza krótko w obszar technologii strumieniowych, przypisując ich realizacje 
do trzech podstawowych kategorii rozwiązań dedykowanych, strumieniowych 
systemów zarządzania danymi i sieci nakładkowych. Mimo że podział ten nie 
rości sobie praw do bycia kompletną klasyfikacją całego uniwersum istnie
jących podejść, dobrze jednak opisuje te z rozwiązań strumieniowych, które 
uznają siebie same jako rozwiązania gridowe lub z technologiami gridowymi 
współpracują.

W dalszej kolejności zawarta w pracy została analiza dotychczasowych 
osiągnięć dotyczących łączenia technologii strumieniowych z ideami syste
mów gridowych. W jej wyniku stwierdzono, że istniejące rozwiązania albo
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tworzą odrębne w stosunku do gridów obliczeniowych gridy strumieniowe 
lub integrują się z tymi pierwszymi w sposób niewystarczający: rozwiązu
jąc wyrywkowo pojedyncze problemy (E-Condor, Streamline) lub upraszcza
jąc ogólną problematykę do stopnia zasadniczo ograniczającego zastosowanie 
praktyczne (GATES).

Jako rezultat powyższej analizy sformułowany został cel pracy, czyli przede 
wszystkim stworzenie architektury pozwalającej na wykorzystanie transmisji 
strumienowej dla zadań systemów gridowych nowej generacji — zgodnych 
z architekturą OGSA. Położono nacisk na kilka aspektów: architektura ma 
być uniwersalna na tyle, by również było możliwe tworzenie na jej podstawie 
gridów strumieniowych. Ona sama powinna być oczywiście zgodna z para
dygmatem OGSA. Jednocześnie powinna być maksymalnie uniwersalna, tak 
by można było na jej podstawie tworzyć bardziej ogólne rozwiązania stru
mieniowe takie jak sieci nakładkowe w wersji gridu strumieniowego.

Jako metodę weryfikacji wyznaczono implementację samej architektury 
wraz ze zbiorem praktycznych rozwiązań na niej bazujących. Całość powinna 
funkcjonować w systemie UNICORE wykorzystując najnowsze standardy i 
technologie.

Sposób realizacji postawionego zadania przedstawiają kolejne rozdziały, 
wraz z gruntowną analizą użyteczności rozwiązania. Przestawiona jest ar
chitektura i jej implementacja noszące wspólną nazwę UGSF, oraz powstałe 
w jej ramach moduły. Ich różnorodność pokazuje nowe, nawet nie plano
wane początkowo możliwości jakie otwiera opracowany system. Jednym z 
tego przykładów jest wy sokowy daj ny mechanizm transmisji plików dla sys
temu UNICORE.

Przedstawiona w rozdziale 9 analiza stworzonego rozwiązania pozwala 
stwierdzić, że udało się osiągnąć tak cel główny jak i cele dodatkowe posta
wione przed pracą. Stworzona implementacja bazująca na projekcie teore
tycznym spełnia swoją funkcję, będąc oryginalnym rozwiązaniem poszerza
jącym spektrum potencjalnych użytkowników systemów gridowych.

Patrząc krytycznie na osiągnięte wyniki można skupić się na niedocią
gnięciach projektu lub jego implementacji. W przypadku pierwszym, za
sadniczym, wydaje się, że można pracować nad głębszym zintegrowaniem 
technologii strumieniowej z infrastrukturą gridu obliczeniowego. Przykładem 
może być oferowanie możliwości wysłania zadania strumieniowego od razu 
do systemu wykonawczego, bez wykonywania, tak jak jest to w chwili obec
nej, dodatkowych operacji (tj. tworzenia instancji strumienia). Wymagałoby 
to integracji funkcjonalności strumieniowej z istniejącymi usługami służą
cymi do zgłaszania zadań i do ich nadzoru (TargetSystemService i JobMana- 
gementService w przypadku UNICORE). Podczas gdy niewątpliwie można 
opracowywać teoretycznie takie rozwiązania i zapewne w przyszłości wystąpi
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potrzeba takiej integracji, w opinii autora obecnie realizacja praktyczna by
łaby przedwczesna. Główną przyczyną jest fakt, iż interfejsy i usługi systemu 
UNICORE, na której była bazowana praca, zostały ustabilizowane dopiero 
podczas ostatnich etapów pracy, a i wciąż istnieje możliwość ich kolejnych 
zmian, np. dostosowując do standardu BES [29]. Przez to prace wymaga
łyby ciągłych zmian. Po drugie, praktyczna realizacja (niezależnie już od 
systemu gridowego) pociągałaby za sobą istotne zmiany w opisie zadań i 
interfejsach kontrolnych. Trudno podejrzewać, że udałoby się je przeprowa
dzić wraz z uzyskaniem akceptacji szerokiego środowiska bez długotrwałej 
(kilkuletniej zapewne) procedury standaryzacyjnej. Stąd na chwilę obecną 
podejście z częściowo odseparowanym mechanizmem strumieniowym wydaje 
się praktyczniejsze.

Od strony implementacji można oczywiście znaleźć grupę niedociągnięć 
i drobnych błędów — są one nieuniknione w zaawansowanym projekcie, re
alizowanym samodzielnie i mającym znacznie powyżej 50 tysięcy linii kodu. 
Z drugiej strony stabilność i wydajność rozwiązania jest z pewnością wy
starczająca, by była możliwość wykorzystania implementacji w praktyce z 
nietrywialną wartością dodaną, co jasno pokazują testy porównujące z do
tychczasowymi rozwiązaniami.

Dalsze kierunki badań wynikają z przedstawionych powyżej uwag kry
tycznych i powinny wyeliminować ich zasadność. Ponadto można pokusić się 
o szeroki rozwój zaawansowanych rozwiązań opartych o architekturę UGSF. 
Zaliczyć można do nich:

• Stworzenie wysokopoziomowych usług pozwalających na zarządzanie 
kompozycją przepływu danych, np. rozszerzającą funkcjonalność ofe
rowaną obecnie przez program Data Flow Client o możliwość automa
tycznego wyboru węzłów gridu dla zadanych wymagań strumieni, czy 
automatycznego tworzenia całych przepływów na bazie zadanego opisu 
(funkcjonalność załadowania przepływu z pliku i jego stworzenia) itp.

• Prace nad podniesieniem ogólnej jakości bazowych modułów dostę
powych i implementacji klienckich systemu UGSF, tak by była ona 
konkurencyjna pod każdym względem z istniejącymi rozwiązaniami ty
powo strumieniowymi. Przykładem może być praca nad dalszym zwięk
szeniem wydajności i implementacją wsparcia dla nowych protokołów 
transportowych.

• Integrację z istniejącymi, wyspecjalizowanymi technologiami strumie
niowymi takimi jak strumieniowe systemy zarządzania danych.

Widać, że tematy te w większości stanowią nowe zagadnienia, w stosunku
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do opracowania samej bazowej architektury, która pozwala rozpocząć nad 
nimi pracę.

Kończąc rozprawę można zaznaczyć, że fragmenty przedstawionej w roz
prawie pracy były przedstawiane na prestiżowych konferencjach międzyna
rodowych oraz publikowane w postaci prac:

1. Konferencja Para’06: Workshop On State-Of-The-Art in Scientific and 
Parallel Computing, Umea, Szwecja, czerwiec 18-21, 2006.
Publikacja: Benedyczak K., Nowiński A., Nowiński K., Bała P.: Uni
Grids Streaming Framework: Enabling Streaming for the New Genera- 
tion of Grids. W: B. Kagstróm, E. Elmroth, J. Dongarra, J. Wasniewski 
(red.), Applied Parallel Computing. State of the Art in Scientific Com
puting, 8th International Workshop, PARA 2006, Umea Sweden, June 
18-21, 2006, Rerised Selected Papers, tom 4699 z serii Lecture Notes in 
Computer Science. Springer, 2006, 809-818 [11].

2. Konferencja UNICORE Summit 2007, Rennes, Francja, 28 sierpnia 
2007.
Publikacja: Benedyczak K., Nowiński A., Bała P.: Flexible streaming 
infrastructure for Unicore. W: Proceedings of the International Euro- 
Par Workshops 2007 - UNICORE Summit, Lecture Notes in Computer 
Science (w druku) [10].

System UGSF jest publicznie dostępny (w formie źródłowej) z repozy
torium SVN projektu UNICORE na serwisie SourceForge. Adres projektu 
to:

http://sourceforge.net/projects/unicore

Przeglądanie źródeł dostępne jest pod adresem:

http://unicore.svn.sourceforge.net/viewvc/unicore/ugsf

Podkatalog trunk, zgodnie z konwencją SVN, zawiera aktualną wersję opro
gramowania.

http://sourceforge.net/projects/unicore
http://unicore.svn.sourceforge.net/viewvc/unicore/ugsf


Dodatek A

Konfiguracja pomiarów 
wydajności

Niniejszy dodatek przedstawia dokładną specyfikację konfiguracji sprzę
towych używanych do przeprowadzenia pomiarów, których wyniki zostały 
przedstawione w rozdziale 9.

Maszyny użyte w konfiguracjach testowych
Opisane poniżej maszyny oznaczono symbolami A-E, którymi w dalszej 

części posłużono się do zaprezentowania konfiguracji połączeń i instalacji 
testowych.

Maszyna A
Sprzęt: CPU AMD Athlon 64 3400+ (2400 MHz), 2GB RAM, HDD 
SAMSUNG SP0812N w trybie UDMA100.
Oprogramowanie bazowe: Linux x86_64, jądro 2.6.16-1.2115-FC4 (dys
trybucja Fedora Core 4), Sun Java 1.5.0_07-b03, mixed modę.

Maszyna B
Sprzęt: CPU AMD Athlon 64 3400+ (2400 MHz), 1GB RAM, HDD 
SAMSUNG SP0812N w trybie UDMA100.
Oprogramowanie bazowe: Linuxx86_64, jądro 2.6.11, Sun Java 1.5.0-07- 
b03, mixed modę.

Maszyna C
Identycznie jak maszyna B.

Maszyna D
Sprzęt: CPU 2x Dual Core AMD Opteron 285 (2593 MHz), 8GB RAM,
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zewnętrzna macierz dyskowa StorEdge 3320 (podł. FAST-160 WIDE 
SCSI 320.0 MB/s).
Oprogramowanie bazowe'. Linuxx86_64 SMP, 2.6.18-1.2869.fc6 (dystry
bucja Fedora Core 6), Sun Java 1.5.0_07-b03, mixed modę.

Maszyna E
Sprzęt: CPU 2x Dual Core AMD Opteron 275 (2210 MHz), 4GB RAM 
(dysk jest nieznany).
Oprogramowanie bazowe: Linux x86_64 SMP, 2.6.20-1.2320.fc5 (dystry
bucja Fedora Core 5), Sun Java 1.5.0_07-b03, mixed modę.

Konfiguracje testowe
Poniżej przedstawiono dokładne opisy poszczególnych scenariuszy ekspe

rymentów, zawierające opis sposobu instalacji oprogramowania i schematy 
połączeń maszyn.

Konfiguracja Lokalna maszyna 
Użyte maszyny: A 
Sieć: urządzenie loopback 
Schemat: A.l
Opis: UGSF-SS, UnicoreX wraz z przyległościami i usługami UGSF a 
także oprogramowanie klienckie pracuje na tej samej maszynie A.

Konfiguracja LAN 100Mb pojedynczy serwer 
Użyte maszyny: A i B 
Sieć: Ethernet 100 Mb 
Schemat: A.2
Opis: UGSF-SS, UnicoreX wraz z przyległościami i usługami UGSF 
pracuje na maszynie A. Oprogramowanie klienckie uruchamiane na 
maszynie B, podłączonej siecią lokalną (nie obciążoną dodatkowym ru
chem).

Konfiguracja LAN 100Mb rozdzielone serwery 
Użyte maszyny: A, B i D 
Sieć: Ethernet 100 Mb 
Schemat: A.3
Opis: UGSF-SS zainstalowany na maszynie A, UnicoreX wraz z przyle
głościami i usługami UGSF na maszynie D. Oprogramowanie klienckie 
uruchamiane jest na maszynie B, podłączonej siecią lokalną (nie obcią
żoną dodatkowym ruchem) do A. Podłączenie D<->B i D<->B odbywało 
się po sieci VLAN: 100 Mb połączenie maszyn do przełączników i 1 Gb
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połączenie pomiędzy przełącznikami. Połączenie pomiędzy przełączni
kami było obciążone dodatkowym (lecz mało intensywnym) ruchem.

Konfiguracja LAN 1Gb 
Użyte maszyny: B i C 
Sieć: Ethernet 1 Gb 
Schemat: A.4
Opis: UGSF-SS, UnicoreX wraz z przyległościami i usługami UGSF 
pracuje na maszynie B. Oprogramowanie klienckie uruchamiane na ma
szynie C, podłączonej siecią lokalną (nie obciążoną dodatkowym ru
chem) .

Konfiguracja WAN pojedynczy serwer 
Użyte maszyny: A i E
Sieć: WAN, połączenie po sieci szkieletowej Pionier, ICM UW (War
szawa) i WMil UMK (Toruń). Po drodze 7 (widocznych) przeskoków 
pakietu (routerów).
Schemat: A.5
Opis: Test w warunkach zwykłego połączenia sieci rozległej. Łącza nie 
były w żaden sposób rezerwowane. UGSF-SS, UnicoreX wraz z przyle
głościami i usługami UGSF pracuje na maszynie A. Oprogramowanie 
klienckie uruchamiane na maszynie E.

Konfiguracja WAN rozdzielone serwery 
Użyte maszyny: A, D i E
Sieć: WAN, połączenie po sieci szkieletowej Pionier, ICM UW (War
szawa) i WMil UMK (Toruń). Po drodze 7 (widocznych) przeskoków 
pakietu (routerów).
Schemat: A.6
Opis: Test w warunkach zwykłego połączenia sieci rozległej. Łącza nie 
były w żaden sposób rezerwowane. UGSF-SS zainstalowany na maszy
nie A, UnicoreX wraz z przyległościami i usługami UGSF na maszynie 
D. Oprogramowanie klienckie uruchamiane na maszynie E.

Dodatkowe wyniki pomiarów
Na rysunkach A.7 i A.8 przedstawiono mniej istotne rezultaty testów i 

przez to pominięte w części głównej pracy.
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Rysunek A.l: Schemat konfiguracji testowej localhost.

Rysunek A.2: Schemat konfiguracji testowej LAN 100Mb pojedynczy serwer.

Rysunek A.3: Schemat konfiguracji testowej LAN 100Mb rozdzielone serwery.
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Rysunek A.4: Schemat konfiguracji testowej LAN 1Gb.

Rysunek A.5: Schemat konfiguracji testowej WAN pojedynczy serwer.

Rysunek A.6: Schemat konfiguracji testowej WAN rozdzielone serwery.
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Rysunek A.7: Wydajność standardowego mechanizmu kopiowania plików do
stępnego w UNICORE 6. Protokół Random BYTEIO.

Rysunek A.8: Prędkość transmisji pliku za pomocą strumienia FileStream. 
Konfiguracja: lokalna maszyna.



Glosariusz

Poniższe zestawienie przedstawia krótkie objaśnienia większości skrótów 
i niektórych pojęć pojawiających się w pracy. Uwaga została zwrócona na 
te, które pojawiają się wielokrotnie w różnych częściach pracy oraz te, które 
nie zostały zdefiniowane w tekście. Podano również strony z wystąpieniami 
terminów w pracy.

ACL (Access Control List) Lista kontroli dostępu jest metodą autoryzacji 
dostępu do zasobu wyliczającą uprawnienia dla (potencjalnie) każdego 
użytkownika, 12

AJO (Abstract Job Object) Format zapisu zadania do wykonania (potencjal
nie złożonego z podzadań, wraz z ich zależnościami), wykorzystujący 
zbiór klas platformy Java. Używany jedynie w systemie UNICORE, do 
wersji 5, 28, 29, 31

API (Application Programming Interface) Interfejs pozwalający na ustan- 
daryzowane wykorzystanie biblioteki lub podsystemu w programie, 42, 
50

Axis Platforma pozwalająca na udostępnianie usług sieciowych. Wspiera 
usługi pisane w języku Java, 31

B2B (Bussiness to Bussiness) Ogólne określenie aplikacji wykorzystywa
nych do komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi (w odróżnieniu 
do aplikacji przeznaczonych dla klientów tychże), 22

BES (OGSA Basic Execution Seruices) Specyfikacja określająca standar
dowy interfejs oparty o usługi sieciowe, służący do uruchamiania zadań. 
Wykorzystuje język JSDL, do opisu zadań, 115

BPEL (Business Process Execution Language) język zapisu procesów bizne
sowych, stosowany również do opisu wykonań złożonych zadań. Bardzo 
rozbudowany i skomplikowany, 18, 110

124
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BYTEIO Protokół oparty o usługi sieciowe umożliwiający transfer dużych 
plików. Pochodzi z GGF/OGF, 95, 105, 106

CERN (Organisation europeenne pour la recherche nucleaire} Międzyna
rodowy ośrodek badawczy położony niedaleko Genewy. Jest to m.in. 
największy na świecie ośrodek zajmujący się fizyką cząstek, 13

Chord Jeden z historycznie pierwszych systemów implementujących rozpro
szoną tablicę haszującą (mieszającą), 42, 47

CODINE Nieistniejący już system kolejkowy. Jest bazą współczesnego sys
temu Sun Grid Engine, był również stosowany jako podstawa pierwszej 
wersji oprogramowania UNICORE, 8, 9

Condor System kolejkowy, z zaawansowanym wsparciem dla wykorzysta
nia nie tylko w centrach obliczeniowych ale również na komputerach 
osobistych (jako węzłach obliczeniowych), 8, 9, 18, 49

CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture} System umożliwia
jący współpracę oprogramowania działającego na różnych maszynach, 
też o różnej architekturze, 7, 9

DFC (Data Flow Client} Część z przedstawionych w pracy rozwiązań, bę
dąca oprogramowaniem warstwy klienckiej. Korzystając z infrastruk
tury UNICORE i UGSF pozwala na tworzenie i kontrolowanie dowol
nych kompozycji przepływu danych pomiędzy strumieniami UGSF, 82, 
90-93

EPR (Endpoint Reference} Termin wykorzystywany w ramach specyfikacji 
WS-Addressing, oznaczający generalnie unikalną definicję zasobu (za 
pomocą elementu XML), 23

ETD (Explicit Trust Delegation} System umożliwiający delegowanie wła
snych uprawnień innym tożsamościom. W przeciwieństwie do GSI za
kłada jawność delegacji, 29, 36

FIFO (First In First Out} w pracy określa specjalny typ pliku (dostępny w 
systemach Unix) pozwalający na komunikację między różnymi proce
sami systemu komputerowego. Jeden proces może czytać dane zapisane 
przez inny z zachowaniem kolejności, 87, 99
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GGF (Global Grid Forum) Organizacja mająca na celu standaryzację i ko
ordynację prac nad systemami gridowymi na całym świecie. Obecnie, 
po połączeniu się z Enterprise Grid Alliance, nosi nazwę Open Grid 
Forum (OGF), 19

Globus (Globus Toolkit, GTK) Zbiór narzędzi tworzących popularne opro
gramowanie warstwy pośredniczącej; system gridowy, 9, 17, 30, 31, 36, 
49, 50, 53, 55, 110, 114

GPE (Grid Programming Enuironment) Projekt gridowy mający na celu 
stworzenie zaawansowanej strony klienckiej oraz implementacji serwe
rowej opartej o UNICORE Atomie Services, 31, 35, 80, 90, 96

GridBean Technologia pochodząca z projektu GPE, pozwalająca na two
rzenie komponentów wspierających użycie konkretnych aplikacji w sys
temie gridowym. Przykładowo GridBean dostarcza interfejsów użyt
kownika pozwalających przygotować dane wejściowe, 34, 35, 97

GridFTP Część systemu Globus, będąca wy sokowy da jnym odpowiednikiem 
zwykłego mechanizmu transportu plików FTP. Istotą jest możliwość 
wykorzystania wielu połączeń TCP dla transportu jednego pliku, oraz 
wsparcie dla GSI, 53

GSI (Grid Security Infrastructure) Model bezpieczeństwa oparty o krypto
grafię asymetryczna i certyfikaty Proxy używany w wielu systemach 
gridowych. Pochodzi z systemu Globus, 36

HTTPS Określenie protokołu HTTP używanego na bezpiecznym protokole 
niższej warstwy: SSL lub TLS, 46, 86

I-WAY Projekt, który w 1995 roku połączył większość dużych krajowych 
centrów obliczeniowych Stanów Zjednoczonych w celu wykonania kilku 
eksperymentów obliczeniowych dużej skali. Często uważany za jeden z 
pierwszych projektów gridowy, 8, 9

IP (Internet Protocol) Podstawowy protokół wykorzystywany m.in. w sieci 
Internet do transportu danych pakietowych. Pozwala na globalną ad- 
resację partnerów komunikacji, 14, 66

JMF (Java Media Framework) Biblioteka platformy Java służąca do prze
twarzania multimediów. Obecnie zarzucona, 46, 47
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JSDL {Job Submission Description Language} Oparty o XML język służący 
opisowi zadań wykonywalnych (parametry, wymagania sprzętowe itp.), 
stosowany głównie w systemach gridowych, 24, 30, 31, 33

JSR {Jara Specification Reguest) Zawiera formalny opis technologii plat
formy Java, 17

JSR-168 Standard opisujący interfejs pomiędzy portletem (czyli elementem 
składowym portalu) a samym portalem, 17

JSR-286 Nowa wersja standardu JSR-168, stara się rozwiązać jego główne 
bolączki takie jak współpraca z innymi portletami, 17

LAN {Local Area Network} Sieć lokalna, 104, 107

Legion Jeden z pierwszych systemów gridowych. Istnieje do dziś w wersji 
komercyjnej, 9

LHC {Large Hadron Collider} Budowany w CERN największy na świecie 
akcelerator cząstek. Dane, jakie będą przez niego wytwarzane, stanowią 
wyzwanie stymulujące m. in. rozwój technologii gridowych, 13

MINA Architektura i implementująca ją biblioteka systemu Java, pozwa
lająca na projektowanie wydajnych aplikacji sieciowych. Wykorzystuje 
Mechanizmy nieblokującej komunikacji NIO, 76-78, 80, 83, 102, 105, 
106, 109, 112

MODBUS/TCP MODBUS to protokół używany popularnie w przemyśle 
do zdalnej kontroli urządzeń. MODBUS/TCP to jego wersja działająca 
na bazie protokołu TCP, 88

MPI {Message Passing Interface} Standard definiujący interfejs programi
styczny wykorzystywany do tworzenia rozproszonych aplikacji równo
ległych. Oparty o wymianę wiadomości, 7, 9

NIO {New Jara Input Output) Wprowadzony w wersji 1.4 platformy Java 
interfejs programistyczny, umożliwiający realizację niskopoziomowego, 
asynchronicznego i wydajnego wejścia-wyjścia, 76

NJS {Network Job Superrisor) Element systemu UNICORE, występujący 
do wersji 5., odpowiedzialny za nadzór wykonania zadania. Odpowiada 
pojęciu Ysite, 29, 31, 33
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OASIS (Organization for the Aduancement of Structured Information Stan- 
dards) międzynarodowe ciało zajmujące się tworzeniem i promowaniem 
standardów w dziedzinach biznesu elektronicznego i usług sieciowych, 
24, 25

Ogg Otwarty format zapisu multimediów, umożliwiający m.in. zapis w jed
nym ciągu wielu ścieżek danych (np. dźwięku i obrazu), 89

OGSA (Open Grid Seruices Architecture) Standard firmowany przez OGF, 
określający (w bardzo ogólny sposób) architekturę systemów gridowych 
opartych o paradygmat SOA, 9, 19-25, 30, 53, 55, 56, 98, 114, 115

OGSA-DAI Projekt bazujący na specyfikacji GGF/OGF o tej samej na
zwie mający na celu zapewnienie uniwersalnego dostępu do różnych 
systemów bazodanowych poprzez infrastrukturę usług sieciowych i gri
dową, 18

OGSA-DQP Rozszerzenie systemu OGSA-DAI, umożliwiające wykonywa
nie rozdystrybuowanych zapytań, 18

OGSI (Open Grid Seruices Infrastructure) Nieudany projekt konkretnej spe
cyfikacji infrastruktury gridowej zgodnej z OGSA. Bazował na usługach 
sieciowych, jednak nie był z nimi w pełni zgodny. W praktyce zastą
piony przez WSRF, 23, 36, 50, 110

OSI (Open Systems Interconnection, model) Popularnie używany w teorii 
systemów sieciowych model warstwowej klasyfikcji protokołów, w któ
rym protokoły z wyższych warstw korzystają z protokołów warstw niż
szych, 65

P2P (Peer to Peer) Rodzaj sieci komputerowej, w której każdy z elementów 
jest równouprawniony i może się komunikować równorzędnie z każdym 
innym elementem (w odróżnieniu od modelu klient-serwer), 44

Pastry Sieć nakładkowa, realizująca funkcjonalność rozproszonej tablicy ha- 
szującej (mieszającej), 42

PDA (Personal Digital Assistants) Komputer kieszonkowy, oryginalnie peł
niący funkcje organizatora. Coraz częściej łączony z funkcjonalnością 
zaawansowanego telefonu komórkowego, 16

PKI (Public Key Infrastructure) System oparty o kryptografię asymetryczną, 
którego podstawowym zadaniem jest godna zaufania identyfikacja po
siadaczy kluczy publicznych, 12
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PLC (Progrummable Logic Controller) Programowalny komputer służący 
do kontroli automatyki przemysłowej, 16

PVM (Parallel Virtual Machinę) System umożliwiający tworzenie i urucho
mianie aplikacji na wielu komputerach równocześnie, oparty głównie o 
komunikacje za pomocą wymiany wiadomości. Obecnie coraz częściej 
zastępowany przez MPI, 7, 9

RAF (Random Access File) Plik o swobodnym dostępie, który można dowol
nie przeszukiwać (w odróżnieniu od plików o dostępie sekwencyjnym), 
102, 106

REST (Representational State Transfer) Model adresowania i dostępu do 
zasobów. Używane też jako model np. wywoływania usług sieciowych 
bez użycia komplikacji wynikających z zastosowania protokołu SOAP, 
22

RFID (Radio-frequency Identification) Metoda automatycznej identyfikacji 
poprzez użycie nadajników oraz odbierającymi emitowane przez nie fale 
radiowe stacji, 15

RMI (Remote Method Inrocation) Mechanizm, protokół i interfejs progra
mistyczny platformy Java pozwalający na zdalne wywołanie procedury 
pomiędzy różnymi jej aplikacjami, 48, 69, 71, 72, 76, 81, 83, 99

RSA Popularny algorytm z dziedziny kryptografii asymetrycznej, pozwala
jący na szyfrowanie danych i tworzenie podpisu elektronicznego, 52

RTP (Real-time Transport Protocol) Protokół służący do wymiany danych 
które mają wymagania czasu rzeczywistego. Głównie używany do prze
syłu dźwięku i wideo pozwala na użycie różnych algorytmów kompresji, 
synchronizację a wraz z protokołem RTCP na kontrolę jakości usługi, 
46, 66, 85

SCP (Secure Copy) Narzędzie służące do kopiowania plików za pomocą pro
tokołu SSH, 104

SCRIBE System realizujący mechanizm publikacji wiadomości za pomocą 
sieci Pastry, 47

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) Protokół transmisji o po
dobnej funkcjonalności do TCP, posiadający jednak wiele rozszerzeń
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takich jak strumienie wiadomości (SCTP nie jest zorientowany na prze
sył bitów tak jak TCP). Obecnie jeszcze mało popularny z powodu 
wsparcia przez jedynie kilka systemów operacyjnych, 65

SLP (Seruice Location Protocol) Protokół pozwalający na automatyczne od
krywanie zasobów w sieciach lokalnych, 48

SMS (Storage Management Seruice) Jedna z usług wchodzących w skład 
UNICORE Atomie Services. Służy do zarządzania logicznym fragmen
tem systemu plików (np. katalogiem roboczym zadania wykonywanego 
w systemie gridowym), 33

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Protokół służący do wymiany wia
domości w sieci internet, głównie poczty elektronicznej, 22

SOA (Seruice-Oriented Architecture) Architektura zorientowana na usługi 
to koncepcja tworzenia skomplikowanych systemów jako zbioru współ
pracujących ze sobą jednostek wykorzystujących siebie nawzajem. Pod
stawą jest udostępnianie zaawansowanej funkcjonalności poprzez usługi 
korzystające z usług prostszych, 15, 17, 19-22, 30, 52, 55

SOAP Protokół oparty o XML pozwalający na wymianę wiadomomości za
pisanych również w języku XML. Podstawa budowy usług sieciowych, 
22, 23, 48, 95

SPMD (Single Program, Multiple Data) Model programowania równole
głego, w którym jeden program wykonuje równoległe obliczenia na róż
nych zestawach danych, 54

SPX (Sequenced Packet Exchange) Protokół warstwy transportowej uży
wany w sieciach NetWare (pochodzi z firmy Novell). Odpowiada znacz
nie obecnie popularniejszemu protokołowi TCP, 65

SQL (Structured Query Language) Język służący tak do wyszukiwania da
nych z relacyjnych baz danych jak i do zarządzania nimi, 41

SRB (Storage Resource Broker) Jest to jeden z popularniejszych systemów 
zarządzania rozproszonymi danymi (generalnie plikami), 8, 9

SSH (Secure Shell) protokół oparty o kryptografię asymetryczną wymiany 
poufnych danych po niezaufanej sieci. Używany popularnie do uzyska
nia dostępu interaktywnego do zdalnej maszyny, tworzenia bezpiecz
nych tuneli i kopiowania plików, 18, 52, 53, 88
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SSL {Secure Socket Layer) Protokół oparty o TCP, zapewniający w oparciu 
o kryptografię asymetryczną i system X.5O9 szyfrowanie, integralność 
danych i (częściowo opcjonalną) identyfikację partnerów, 12, 79, 82

SWING Standardowa biblioteka środowiska Java, służąca do tworzenia in
terfejsów użytkownika, 35

SWT {Standard Widget Toolkit) Biblioteka służąca do tworzenia interfejsów 
użytkownika w środowisku Java. Jej istotą jest wykorzystanie natywnej 
biblioteki systemu operacyjnego dla wyświetlenia komponentów, 35

TCP (Transmission Control Protocol) Protokół warstwy transportowej, jedna 
z podstaw Internetu i wielu innych sieci. Zapewnia identyfikację usług 
na maszynie, multiplexing połączeń w obrębie usługi oraz niezawodne 
doręczanie. Dba również o niezapychanie łącz, 46, 47, 51, 65, 66, 76, 
77, 82, 85, 88, 101, 103, 104, 111

Theora Otwarty i nieopatentowany format stratnej kompresji wideo, o za
awansowanej wydajności, 89, 90

TLS {Transport Layer Security) Rozszerzenie protokołu SSL, standardowo 
używane w sieci Internet, 12, 86, 103

TSI {Target System Interface) Oprogramowanie odpowiadające za bezpo
średnią komunikację z systemem kolejkowym (lub bezpośrednio z sys
temem operacyjnym) wykorzystywane przez serwer NJS lub XNJS sys
temu UNICORE, 29, 68

UDP (User Datagram Protocol) Trywialny protokół bezpołączeniowy, po
zwalający na dostarczanie datagramów do usług na maszynie, identy
fikowanych za pomocą portów, 47, 65, 66, 76, 77, 85

UGSF (UniGrids Streaming Framework) Określenie zarówno architektury 
jak i jej implementacji stanowiącej jądro pracy: platformy umożliwia
jącej integrację przesyłu i przetwarzania strumieniowego z systemem 
gridowym, 5, 59-61, 64-71, 73, 78, 80-83, 85, 86, 88-90, 93-97, 99-102, 
105, 107-112, 115, 116

UGSF-SS Element systemu UGSF, będący samodzielnym serwerem, od
powiadającym za właściwe przetwarzanie i komunikację strumieniową, 
67-69, 71, 75, 76, 78, 79, 81-83, 101, 103-105, 107, 109, 110
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UGSF-WS Określenie usług sieciowych wchodzących w skład systemu UGSF 
Służą do kontroli systemu i pracujących w nim strumieni, 67-69, 71, 
73, 78, 82, 83, 87, 95

UNICORE Typowy grid obliczeniowy. Od wersji 6. (ostatniej) oparty o ar
chitekturę OGSA. UNICORE jest sytemem wykorzystanym jako pod
stawa implementacji opisanego w pracy systemu, 5, 8, 9, 26-36, 52, 
55-58, 67, 68, 81, 85, 87, 89, 90, 94, 95, 105, 110, 112, 114, 115

Unicore/GS Pierwsza, obecnie zarzucona, implementacja systemu UNI
CORE opartego o architekturę OGSA z wykorzystaniem WSRF, 31

UnicoreX Serwer będący główną częścią warstwy serwerowej systemu UNI
CORE 6. Implementuje całość UNICORE Atomie Services oraz umoż
liwia obsługę dodatkowych usług sieciowych, 31, 68, 100

UPL (UNICORE Protocol Layer) Protokół komunikacyjny wykorzystywany 
w wersjach 3-5 systemu UNICORE. Opiera się o wysyłkę zserializowa- 
nych obiektów platformy Java, 29

URI (Uniform Resource Identifier) Składnia umożliwiająca zapis nazwy 
i/lub adresu zasobu. Popularnie używana w Interncie: URL jest przy
padkiem szczególnym URI, 62

Usite (UNICORE site) Pojęcie określające zbiór systemów dostępnych po
przez platformę UNICORE. Zbiór ten posiada wspólny punkt dostę
powy (UNICORE Gateway), 27

VO (Virtual Organization) Wirtualna organizacja czyli połączenie członków 
(i ew. zasobów) pochodzących z różnych realnych organizacji, przedsię
biorstw czy instytucji w celu wzajemnej współpracy. Jedno z podsta
wowych pojęć w teorii systemów gridowych, 13

Vsite (Virtual site) Określenie systemu docelowego w systemie UNICORE. 
Może to być np. serwer obliczeniowy lub cały klaster maszyn, 27, 28, 
33

WAN (Wide Area Network) Sieć rozległa, łącząca sieci miejskie i lokalne, 
99

WS-Addressing (też WSA, WS-A) Specyfikacja określająca rozszerzony 
sposób adresowania zasobów, których dotyczą operacje usług siecio
wych. Definiuje dodatkowe, specjalne nagłówki komunikatów. Bazuje 
na niej wiele innych standardów jak np. WSRF, 23, 25
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WS-Eventing Specyfikacja konkurencyjna do WSN, określająca mechani
zmy komunikacji opartej o zdarzenia w systemach opartych o usługi 
sieciowe, 46, 47

WS-LT (WS-Lifetime) Jedna z specyfikacji z rodziny WSRF. Umożliwia 
zarządzanie cyklem życia zasobu sieciowego (WS-Resource), 31

WS-Management Specyfikacja konkurencyjna do WSRF, określająca me
tody zarządzania zasobami poprzez technologię usług sieciowych, 24

WS-Resource Określa zasób dostępny poprzez interfejs usług sieciowych. 
Pojęcie szeroko wykorzystywane w specyfikacjach rodziny WSRF, 23, 
70, 73

WS-RP (WS-Resource Properties) Jedna z specyfikacji z rodziny WSRF. 
Pozwala na dostęp do właściwości zasobu sieciowego (WS-Resource), 
31, 74, 95

WSDL (Web Seruices Description Language) Język XML opisujący usługi 
sieciowe: ich operacje, argumenty, metody dostępu, kodowanie itp., 22

WSN (Web Seruices Notification) zbiór specyfikacji nadzorowanych przez 
OASIS, określających metody komunikacji opartej o zdarzenia w sys
temach opartych o usługi sieciowe, 24

WSRF (Web Seruices Resource Framework) Zbiór specyfikacji wydanych 
przez OASIS, określających (głównie) metody zarządzania poprzez usługi 
sieciowe trwałymi zasobami posiadającymi stan. Obecnie szeroko wyko
rzystywany jako podstawa implementacji systemów gridowych, 23-25, 
30-33, 36, 47, 52, 70, 73, 75, 80, 95, 96, 109, 112, 114

WSRFLite Implementacja standardu WSRF, oparta o silnik XFire. Bazuje 
na niej system UnicoreX, 31

WSRP (Web Seruices for Remote Portlets) Standard OASIS określający 
interfejs usług sieciowych pozwalających na zdalne wykonywanie por- 
tletów (jednostek składowych portali) przez portal w celu wyświetlenia 
jego zawartości, 17

X.5O9 Standard określający formaty i metody tworzące system infrastruk
tury klucza publicznego. Potocznie używa się często pojęcia “certyfikat 
X.5O9”, określającego (m. in.) klucz publiczny oraz tożsamość jego po
siadacza, zapisane w odpowiednim formacie i podpisane cyfrowo przez 
zaufaną instytucję, 27
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XACML (eXtensible Access Control Markup Language} Firmowany przez 
OASIS język (oparty o XML) pozwalający na zaawansowaną specyfi
kację polityk autoryzacji dostępu do zasobów, 81

Xlogin Określenie konkretnego, zmapowango z tożsamości systemu grido
wego UNICORE, identyfikatora na systemie docelowym, 27

XML (Extensible Markup Language} Uniwersalny język zapisu struktural
nych danych. Opiera się o niego ogromna ilość formatów i protokołów, 
7, 22, 95, 100

XML-RPC Trywialny protokół zdalnego wywołania procedury, oparty o 
język XML. Zastąpiony przez bardziej rozbudowany protokół SOAP, 
51

XNJS Serwer wchodzący w skład systemu UNICORE 6. Wspiera wykony
wanie niepodzielnych zadań. Interpretuje m.in. opis zadań w języku 
JSDL, 33

YUY4MPEG2 Prosty format zapisu nieskompresowanego wideo, 89
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