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Αρχικές Εφαρμογές Grid Computing

Εφαρμογές  με προσωπικούς υπολογιστών που χρησιμοποιήθηκαν για 
grid:

Αναζήτηση για εξωγήινη ζωή(search for extraterrestrial life -
SETI@home.project)

Προβολή  3,5  δισεκατομμυρίων μορίων με σκοπό την 
καταπολέμηση του καρκίνου (screen 3.5 billion molecules for 
cancer-fighting potential - Screensaver Lifesaver)

Προσπάθεια δημιουργίας πρόβλεψης του κλίματος τον 21ο

αιώνα (try and produce a forecast of the climate in the 21st 
century, climateprediction.net)

mailto:SETI@home.project


Grid Computing Εφαρμογές
EU Projects

 BEinGRID (EU contribution: €15.7m) για εφαρμογές 
στο τομέα των επιχειρήσεων (διασκέδασης, λιανικό 
εμπόριο, επιχειρήσεις χημικών  κλπ). 

 XtreemOS (EU contribution: €14.2m), για 
υπηρεσίες GRID του λειτουργικού συστήματος  σε 
εικονικούς οργανισμούς.

 BREIN (EU contribution: €6.6m), για υιοθέτηση 
εφαρμογών των τεχνολογιών grid στα αεροδρόμια 
στον τομέα  διαχείρισης logistics

 Between 2002 and 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επένδυσε στον τομέα grid περίπου 130 εκ. για 
έρευνα και €250εκ. για ανάπτυξη



Grid Computing Εφαρμογές

 Επιταχύνουν τον απαιτούμενο χρόνο για τα 
αποτελέσματα

 Ενισχύουν τη συνεργασία 
 Καλύπτουν τις μεταβλητές απαιτήσεις των 

εργασιών 
 Αυξάνουν την παραγωγικότητα
 Βελτιστοποιούν την υπάρχουσα υποδομή
 Αυξάνουν την πρόσβαση στα δεδομένα και τη 

συνεργασία



Παράδειγμα Ερευνητικής Εφαρμογής τουGrid 
Computing

 ‘e-Science υποστηρίζει την παγκόσμια συνεργασία σε βασικούς 
τομείς των επιστημών καθώς και την επόμενη γενιά των 
υποδομών τους (John Taylor, Director General of Research 
Councils)

Funding:
First phase (2001-2004) £74M 
($130M)
Second phase (2004-2006) 
£96M ($168M)

UK e-Science Centres



CheRRY Grid

CheRRY GRID αποτελεί μία ομάδα Βουλγαρικών και Ελληνικών
κέντρων περιβαλλοντικών πληροφόρησης που εκτελούν και
παρουσιάζουν μετρήσεις σχετικές με χημικούς και ραδιολογικούς
κινδύνους στο εσωτερικό περιβάλλον



CheRRY Grid Laboratories
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Measurements 

Οι μετρήσεις των εργαστηρίων πραγματοποιήθηκαν σε δύο περιόδους

Χειμώνα
Άνοιξη / Καλοκαίρι

Σκοπός ήταν να με σκοπό να μελετήσει την επίδραση των κλιματικών 
συνθηκών , που με τη σειρά τους επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα 
των εσωτερικών χώρων.



Στόχος των Μετρήσεων

Στόχος ήταν να μετρηθούν περίπου 100 διαφορετικοί
τύποι των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών,
σχολείων, παιδικών σταθμών, δημόσιες υπηρεσίες (π.χ.
νοσοκομεία , πανεπιστημιακά μαθήματα ) .

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν:
Θεσσαλονίκη (μεγάλο αστικό κέντρο)
Σέρρες Κιλκίς (μικρότερα αστικά κέντρα)

Η διάρκεια συλλογής των δειγμάτων ήταν μία βδομάδα



Συνεργασία  - Σύνδεση μεταξύ των 
εργαστηρίων

Επίτευξη διεργαστηριακών συγκρίσεων με τα
αποτελεσμάτων των εκπομπών .

Οι μέθοδοι μετρήσεων πρέπει να εναρμονίζονται μεταξύ
των διαφόρων εργαστηρίων που υλοποιούν τις αναλύσεις.

Οι διαδικασίες πρέπει να είναι κοινές μεταξύ των
διαφορετικών εργαστηρίων ως προς τη συλλογή και μελέτη
των δειγμάτων.



Grid Computing  - Platform

CHERRY PLATFORM

Username

Password

Login RegisterReset



Grid Computing CHERRIE platform



Grid Computing CHERRIE platform

Καταχώρηση Αποτελέσματα



Grid Computing CHERRIE platform



Grid Computing

Τα μοντέλα περιβάλλοντος είναι:

1 Μοντέλο εκπομπών συγκεντρώσεων 
2. Μοντέλο έκθεσης
3. Εσωτερικής δοσιμετρίας
4. Η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα της έκθεσης και 
τους καθοριστικούς παράγοντες κινδύνου(Markov Chain 
Monte Carlo)



Grid Computing

IT αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης της εφαρμογής, που
χρησιμοποιήθηκε είναι των τριών επιπέδων (3-tier
Architecture).

Graphical User Interface (GUI)

Το GUI Η εφαρμογή πελάτης είναι σχεδιασμένη για να
εκτελείται μέσα στον web browser's window (Google Chrome
or Mozilla Firefox are recommended 1).



Grid Computing  - Αρχιτεκτονική



Grid Computing –μέρη  υπολογιστικών μοντέλων



Grid Computing –μέρη  υπολογιστικών μοντέλων



Grid Computing –μέρη  υπολογιστικών μοντέλων



Grid Computing –μέρη  υπολογιστικών μοντέλων



Grid Computing –μέρη  υπολογιστικών μοντέλων





Grid Computing -Laboratories  



Computational grid
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