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Grid-технологiї в бiзнесi
Розвиток економiки за iнновацiйною моделлю означає, що головним джерелом економiчного

зростання мають стати новi науковi та технiчнi знання, а рушiйною силою – механiзми їх
розширеного продукування, капiталiзацiї i комерцiйного розповсюдження. Одним з важливих
механiзмiв побудови та функцiонування iнновацiйної економiки є iнформацiйнi технологiї, якi
забезпечують оперування економiчною iнформацiєю за допомогою комп’ютерної технiки та
програмних моделей отримання оптимального кiнцевого результату.

В економiчних системах бiзнесу iнформацiйнi технологiї використовуються для обробки
та зберiгання iнформацiї, прогнозування економiчних показникiв, оцiнки ефективностi iн-
новацiйних рiшень i залучення iнвестицiй, управлiння та розвитку iнтегрованих ринкових
формувань. Одним з найперспективнiших напрямiв в iнформацiйних технологiях для розподi-
лених обчислень в розгалуженiй комп’ютернiй iнфраструктурi, котрий об’єднує безлiч ресурсiв
рiзних типiв (процесори, оперативна i довгострокова пам’ять, сховища та бази даних, мережi),
доступ до яких користувач може отримати з будь-якої точки, незалежно вiд їх розташування,
є напрям Grid-технологiй.

Grid-обчислення (англ. Grid - решiтка, мережа) - це форма розподiлених обчислень, в
якiй «вiртуальний суперкомп’ютер» представлений у виглядi кластерiв, з’єднаних за допомо-
гою мережi, слабко зв’язаних гетерогенних комп’ютерiв, що працюють разом для виконання
величезної кiлькостi завдань (операцiй, робiт). Ця технологiя застосовується для вирiшення
наукових, математичних, iнформацiйних задач, що вимагають значних обчислювальних ресур-
сiв. Слiдуючим ступенем розвитку є створення Grid-систем в сферi матерiального виробництва
та послуг.

На розвиток Grid спрямовано декiлька масштабних мiжднародних проектiв:
• Проект EGEE (Enabling Grids for E-science) направлений на побудову Grid-iнфраструк-

тури, яка може використовуватися в наукових дослiдженнях в Європi та свiтi.
• Проект BEinGrid (Business Experiments in Grid – Експерименти по застосуванню грiд-
технологiй в бiзнесi) нацiлено на реалiзацiю серiї бiзнес-експериментiв в Grid-форматi
i створення iнструментарiю верхнiх рiвнiв промiжного програмного забезпечення для
Grid в бiзнесi.

В Українi створюється нацiональна Grid-iнфраструктура для пiдтримки наукових дослi-
джень i навчальних програм, головним виконавцем проекту є Iнститут прикладного системного
аналiзу (IПСА) НТУУ «КПI». Пiд егiдою НАН України реалiзуються Мiжнародна Програма
«Упровадження Grid-технологiй i побудова кластерiв в НАН України», який став сегментом
Європейського Grid-проекту.

Подальший розвиток Grid-технологiй разом з розвитком комп’ютерних мереж в найближчий
час разом з Iнтернет-технологiями забезпечить новi можливостi в iнформацiйних системах. Це
потребує прискорення дослiджень та розробок щодо переходу Grid-технологiй вiд їх науково-
дослiдного застосування до бiльш широкого розповсюдження в економiчнiй, в тому числi
бiзнес-дiяльностi.

Grid-обчислення можуть забезпечити вирiшення таких трудо- i ресурсомiстких задач, як
економiчне прогнозування на основi комп’ютерних дослiджень ринку, оцiнки ефективностi
бiзнесу, розробки та вивчення властивостей нових продуктiв, їх комерцiйної та споживчої
цiнностi тощо.

В Iнститутi iнновацiйного провайдингу Нацiональної академiї аграрних наук України на
базi дослiджень IПСА НТУУ «КПI» проводяться роботи щодо застосування Grid-технологiй в
створеннi науково-iнновацiйних систем дослiдження галузевих та регiональних агротехнобiзнес
кластерiв i трансферу технологiй в форматi iнновацiйно-iнвестицiйних бiзнес-проектiв.
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