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Ideea originară: reţeaua energetică decuplează
producţia şi consumul
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Analogie
Un Grid decupleaza productia de consum

Face poductia mai eficienta prin
Utilizare resurse distribuite
Exploatare resurse neutilizate
Compunerea resurselor pentru a satisface cerinţele clienţilor
Utilizare in paralel de CPU-uri
Access la resurse care nu sunt disponibile local
Balansarea utilizarii resurselor / Scheduling
Permite utilizarea unor echipamente noi

Face consumul mai convenabil
Permite accesul "la cerere"
Flexibilitate în satisfacerea nevoilor utilizatorilor
Siguranţa (Reliable), QoS

La diverse arii de cuprindere
Departament
Campus
Intreprindere
Internet



Calcule intensive si/sau cantitati mari de date
Realizare de baze de date mari şi "mineritul" datelor 

rezultate din experimente
 Dezvoltarea de simulări şi analize

Acces la distanta
Access la instrumente ştiinţifice aflate la distanţă

Sisteme colaborative
Schimb de informaţie între aplicaţii / sisteme / echipe 

multidisciplinare distribuite.
Enterprise Computing – reunirea unor sisteme de tip 

B2B, P2P, interoperabilitate

Domenii de utilizare



Organizaţii Virtuale



Grid: "partajarea coordonata a resurselor si rezolvarea 
problemelor in Organizatii Virtuale (VO) dinamice, multi-
institutionale".

VO = institutii / indivizi separati geografic, colaborand temporar 
pentru a realiza un scop comun, fara a se muta din locul lor.



Colaborarea presupune:
Scop comun
Punerea în comun a resurselor

(implicit) Acces la resurse ne-locale
Dimensiuni diverse

Mari
Fizicieni care colaboreaza pentru prelucrarea datelor culese de 
acceleratorul - Large Hadron  Collider (LHC) de la CERN

Mici
Grup de studenti care instaleaza Globus pentru experimente 

Partajare controlată a resurselor, cu furnizori şi consumatori care 
definesc clar regulile utilizării în comun: 
ce este partajat, 
cine partajaza, 
condiţiile în care această partajare se realizează

VO sunt dinamice (existenţă temporară); în plus:
Resursele 

apar şi dispar
îşi schimbă starea

Grupurile de utilizatori se schimbă



Grid vs. sisteme distribuite
• Mai multe domenii de control (companii, unităţi de administrare ale 

unei companii, etc.)
Contexte diferite pentru: securitate, politica de utilizare, plată, 
membership, etc.

• Scopuri specifice pentru întreaga comunitate
Scalabilitate
QoS netrivială
Timp de răspuns, productivitate 
Disponibilitate 
Securitate

• Utilitatea sistemului combinat >> suma părţilor sale 
• Protocoale şi interfeţe generale standardizate, deschise, pentru 

Autentificare, 
Autorizare, 
Descoperirea resurselor, 
Accesul la resurse, etc.

• Standarde elaborate de Global Grid Forum



Istoric



Grid - nu este o idee noua …

“Sistemele de calcul time-sharing pot uni un grup 
de investigatori …. o astfel de facilitate poate fi 
vazuta ca o … utilitate intelectuala publica.”

Fernando Corbato şi Robert Fano , 1966
“Vom asista probabil la raspandirea ‘utilitatilor de 
calcul’, care, la fel ca actualele utilitati de 
electricitate si telefonie, vor servi case individuale 
si birouri in toata tara.”

Len Kleinrock, 1967
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Solutii 
"Custom"

1990 1995 2000 2005

Open Grid
Service Arch. 
Standarde reale
GGF: OGSI, …
(+ OASIS, W3C)
Implementari Multiple,
inclusiv Globus Toolkit V3

servicii Web, etc.

Sisteme virtuale 
gestionate partajatcercetare in Computer science

Globus Toolkit

standard de facto
GSI, MDS, GridFTP

Standarde 
Internet

Evolutia Standardelor de Grid deschise

2010



Evoluţia tehnologiilor Grid
1990 Soluţii individuale

Aplicaţii construite direct pe protocoalele Internet
1997 Globus Toolkit 2.0

Standard de facto
Protocoale, API, servicii

Grid Security Infrastructure (GSI), Monitoring and Discovery Service 
(MDS)
Grid Resource Allocation Manager (GRAM), GridFTP

2002 OGSA Open Grid Service Architecture
Orientat pe servicii
Aliniere cu Servicii Web – Serviciu GRID
Servicii esenţiale in Open Grid Service Infrastructure (OGSI)
Implementare GT3, GT3.2

29 Aprilie 2005 Globus Toolkit 4.0
Orientat pe servicii / OGSA
Altă paradigmă de dezvoltare servicii Grid – Web Service 
Resource Framework (WSRF)



Exemple



Grid-uri de mari dimensiuni
IPG – Information Power Grid – NASA
DOE Science Grid
NSF TeraGrid
NEESgrid – Network for Earthquake Engineering 
and Simulation
EU DataGrid
LHC – Large Hadron Collider
EUROGRID 
E-Science Grid (UK)
Asia-Pacific Grid
EGEE 



Câteva infrastructuri
Extensible TeraGrid Facility (ETF)

NCSA: Compute IntensiveSDSC: Data Intensive PSC: Compute Intensive

IA64

IA64 Pwr4
EV68

IA32

IA32

EV7

IA64 Sun

10 TF IA-64
128 large memory nodes

230 TB Disk Storage
GPFS and data mining

4 TF IA-64
DB2, Oracle Servers
500 TB Disk Storage
6 PB Tape Storage
1.1 TF Power4

6 TF EV68
71 TB Storage

0.3 TF EV7 shared-memory
150 TB Storage Server

1.25 TF IA-64
96 Viz nodes 

20 TB Storage

0.4 TF IA-64
IA32 Datawulf
80 TB Storage

Extensible Backplane Network
LA

Hub
Chicago

Hub

IA32
Storage Server

Disk Storage

Cluster

Shared Memory

Visualization
Cluster

LEGEND

30 Gb/s

IA64

30 Gb/s

30 Gb/s
30 Gb/s

30 Gb/s

Sun

Sun

ANL: VisualizationCaltech: Data collection analysis

40 Gb/s

Backplane Router





Abilene Network – reţea Internet2 pentru aplicaţii avansate şi 
servicii avansate de reţea.



Proiecte de dezvoltare a Grid-ului

Globus Toolkit
Condor-G (agent Grid pentru acces la sisteme 
batch la distanta)
Cactus (portal Grid)
UNICORE (infrastructura de portal cu scop 
general)
Access Grid (interactiune umana grup-la-grup prin 
Grid)
Monitorizare: GridICE, MonALISA, Ganglia



Aplicaţii - 1
myGrid (suportă experimente în bioinformatică)
Grid Physics Network - GriPhyN
Desktop Grid (descoperire medicamente)
Butterfly Grid (infrastructură de jocuri cu mai 
mulţi jucători)
CoAKTinG (Collaborative Advanced Knowledge 
Technologies on the Grid)
EGEE - Enabling Grids for E-science and 
industry in Europe 



Aplicaţii - 2
Particle Physics DataGrid - PPDG
Simulari dinamica moleculara – AMBER
Earth System Grid - ESG
Network for Earthquake Eng. Simulation 
Grid – NEES
National Virtual Observatory – NVO
Grid Portals

GRID PORTAL DEVELOPMENT KIT (GPDK)
Open Grid Computing Environments Collaboratory
(OGCE)
P-GRADE Grid Portal 



Network for Earthquake Engineering Simulation 

NEESgrid: infrastructura 
nationala de conectarea 
inginerilor in fizica 
Pamantului cu  facilitati 
experimentale, baze de 
date, calculatoare, & intre 
ei
Acces la cerere la
experimente, date, calcul,
arhive, colaborare

NEESgrid: Argonne, Michigan, NCSA, UIUC, USC





Image courtesy Harvey Newman, Caltech

Data Grids pentru Fizica Nucleară

Tier2 Centre 
~1 TIPS

Online System

Offline Processor Farm 

~20 TIPS

CERN Computer Centre

FermiLab ~4 TIPSFrance Regional 
Centre 

Italy Regional 
Centre 

Germany Regional 
Centre 

InstituteInstituteInstituteInstitute 
~0.25TIPS

Physicist workstations

~100 MBytes/sec

~100 MBytes/sec

~622 Mbits/sec

~1 MBytes/sec

There is a “bunch crossing” every 25 nsecs.

There are 100 “triggers” per second

Each triggered event is ~1 MByte in size

Physicists work on analysis “channels”.

Each institute will have ~10 physicists working on one 
or more channels; data for these channels should be 
cached by the institute server

Physics data cache

~PBytes/sec

~622 Mbits/sec                                      
or Air Freight (deprecated)

Tier2 Centre 
~1 TIPS

Tier2 Centre 
~1 TIPS

Tier2 Centre 
~1 TIPS

Caltech                  
~1 TIPS

~622 Mbits/sec

Tier 0Tier 0

Tier 1Tier 1

Tier 2Tier 2

Tier 4Tier 4

1 TIPS is approximately 25,000 

SpecInt95 equivalents



DOE X-ray grand challenge: ANL, USC/ISI, NIST, U.Chicago

tomographic reconstruction

real-time
collection

wide-area
dissemination

desktop & VR clients 
with shared controls

Advanced Photon Source

Acces Online la Instrumente Ştiinţifice 

archival 
storage



Comunitate =
mii de calculatoare 
personale
vanzator filantropic 
de calculatoare
(Entropia)
grup de cercetare 
(Scripps)

Scop comun =
cercetare avansata
SIDA

Calculatoare personale evalueaza medicamente 
anti SIDA



National Virtual Observatory

Xray (ROSAT) theme

Change scale

Change theme

http://virtualsky.org/
from
Caltech CACR
Caltech Astronomy
Microsoft Research

Optical (DPOSS)

Coma cluster

Virtual Sky has
140,000,000 tiles

140 Gbyte



Arhitectura Grid 
orientată pe protocoale



Evidenţiază

Modelul de inspiraţie este Internet-ul
Aceeasi terminologie: entitati, interfeţe, protocoale & 
servicii Grid 
Aceeasi organizare ierarhica
Abordare similara pentru APIs: Grid APIs & SDKs pentru 
facilitarea scrierii aplicatiilor

Caracteristici protocoale şi servicii Grid
Majoritatea sunt extensii de protocoale existente
Se refera la

Acces la resurse la distanţă
Comunicare in Grid
Servicii noi: ex. brokeraj de resurse



Instrumente 
şi aplicaţii

Directoare,
diagnosticare, 

monitorizare

Acces sigur
la resurse
şi servicii

Resurse diverse
(calculatoare, 

medii de stocare, 
reţele de senzori)

Servicii Colective

Resurse şi 
conectivitate

Fabrică

Aplicaţii



Fabrică
Furnizeaza resursele folosite in Grid

Entităţi logice – sisteme de fişiere distribuite
Entităţi fizice – clustere

Implementeaza operaţii folosite de nivele superioare
de introspectie – descoperire a structurii, starii si capabilitatilor resurselor
de gestiune a calitatii serviciilor oferite
plus operatii specifice fiecarui tip de resursa
Exemple pentru resurse: 

Computaţionale
mecanisme pentru pornirea de aplicaţii,
monitorizarea şi controlul execuţiei, 
funcţii de interogare (pentru aflare caracteristici hard&soft, 
încărcare, dimensiunea cozii)

De memorare (storage)
citire/salvare fişiere,
mecanisme de management al transferului (spaţiu disc, lărgime 
de bandă, CPU)

Reţea
controlul resurselor alocate transferului (priorităţi, rezervare)
funcţii de interogare (pentru aflarea încărcarii, caracteristicilor)



Conectivitate
Comunicare intre resurse – bazata pe protocoalele de 
transport, rutare, nume

Schimb date între componente de nivel Fabrică
Derivate din stiva TCP/IP (IP,TCP,UDP, TLS, DNS ...)

Autentificare – verificarea identitãţii utilizatorilor si 
resurselor

Single sign-on -> o singurã autentificare, acces la toate
resursele GRID fãrã intervenţia utilizatorului
Delegarea drepturilor -> rularea/accesarea resurse pe seama 
utilizatorului prin delegare restrictionata (subset) de drepturi.
Integrarea / Interoperare cu soluţiile de securitate locale
Relaţii de încredere bazate pe reputaţia utilizatorilor şi nu pe 
legăturile existente între administratorii resurselor distribuite 
accesate

Criptarea informaţiei



Resurse
Partajarea unei singure resurse

Protocoale pentru negociere, iniţializare, monitorizare, 
control, logare şi plata la nivelul unei singure resurse

Apeleaza nivelul Fabrică pentru a accesa şi
controla resursa localã
Protocoale de nivel Resursã

Informare: pentru a afla structura şi starea unei 
resurse (configurarea, incarcare, politici de utilizare –
de ex. cost).
Management: negociere acces la resuse partajate, 
specificare cerinţe (rezervare in avans, QoS), 
pornirea operaţiei, monitorizare, controlul operaţiei



Colectiv
Servicii şi protocoale pentru colecţii de resurse
Servicii oferite la nivel global, peste resursele utilizate

Directoare -> descoperirea resurselor / proprietăţilor acestora la 
nivel de Organizaţie Virtuală
Co-alocare resurse, Scheduling, Servicii de Broker
Monitorizare şi diagnosticare a resurselor Organizaţiei Virtuale
Replicarea datelor

In plus
Autorizare la nivel de Organizaţie Virtualã
Descoperire software
Plată şi accounting la nivel de comunitate/VO

Programe care pot utiliza servicii din nivel Colectiv
Sisteme de dezvoltare de aplicatii Grid-enabled (de ex pentru 
MPI)
Sisteme de fluxuri de activitati (workflow)
Servicii colaborative.



Aplicaţie

Aplicaţii utilizator – apel servicii aflate la 
orice nivel
API, SDK-uri pentru utilizarea acestor 
servicii
Limbaje de programe / Framework-uri
Exemple

MPICH 
Motif Widgets



Protocoale Globus Toolkit™ V-2

nivel Connectivitate:
Securitate: Grid Security Infrastructure (GSI)

nivel Resurse:
Management Resurse : Grid Resource Allocation 
Management (GRAM)
Servicii Informaţie : Grid Resource Information 
Protocol (GRIP)
Transfer Date : Grid File Transfer Protocol 
(GridFTP)



Arhitectura Grid orientată 
pe Servicii - OGSA



Servicii Web
Web service 

o altă tehnologie (similară CORBA, RMI, EJB etc.) 
pentru dezvoltarea aplicaţiilor client-server
un sistem software proiectat să suporte interacţiuni 
interoperabile, maşină la maşină prin reţea.

Serviciul WEB are o interfaţă descrisă într-un 
format care poate fi procesat de maşină: WSDL
- Web Service Description Language.
Serviciile WEB sunt invocate în conformitate cu 
un protocol, de obicei SOAP (posibil alte 
protocoale).
Mesajele SOAP sunt uzual transmise peste 
HTTP (teoretic se poate şi altceva) şi conţin
XML împreuna cu alte standarde Web Services.

http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s02.html



O invocare Web Service tipică



Open Grid Services Architecture

OGSA
Defineşte a arhitectură orientată pe servicii

"cheia" pentru virtualizare efectivă
Face standardizarea serviciilor comune din 
aplicaţiile bazate pe Grid

management job-uri, 
management servicii, 
securitate etc. 

Construit pe servicii Web
http://gdp.globus.org/gt4-tutorial/multiplehtml/ch01s03.html



Invocarea unui Web Services "stateless" 



Invocarea unui Web Services "statefull"



Separarea serviciului de resurse

Starea este păstrată separat de serviciu 
Resursa = entitatea care păstrează starea



WS-resource

Perechea serviciu + resursa = WS-resource
Adresa unei WS-resource = endpoint reference (WS-addressing)



Specificaţia Web Service Rresource Framework
WS-ResourceProperties

Ex.: Filename, Size, Descriptors
arată cum sunt definite şi accesate proprietăţile
descriere în interfaţa WSDL

WS-ResourceLifetime
WS-ResourceLifetime include mecanisme management ciclu 
viaţă resurse (care nu sunt statice)

WS-ServiceGroup
arată cum se grupează serviciile
are operaţii

’add new service to group’
’remove this service from group’
’find a service in the group that meets condition FOOBAR’

baza serviciilor de descoperire şi acces prin single point of entry
WS-BaseFaults

raportare standard a defectelor la invocarea unui WS-Service



Ierarhia OGSA, GT4, WSRF şi Web Services



GT4.0 specificaţii WS

OGSA-DAI = OGSA - Data 
Access and Integration

componente de 
nucleu; specificatii 
"inghetate"

contributii; 
specificatiile de 
interfata se pot 
schimba de la o 
versiune la alta

componente vechi; 
urmeaza sa dispara


