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2.  Szolgáltatási  szintek grid rendszerek esetén 

2.1 Bevezetés 

E dokumentumban megpróbálunk összefoglalót adni arról, hogy hogyan alkalmazhatók grid 

rendszerek esetén az üzleti életben bevált szolgáltatási megállapodások (Service Level Agreement, 

SLA). Ennek keretén belül üzemeltetési modellt definiálunk, amelynek minden egyes szereplője 

önálló intézmény, vagy felhasználó, és azt vizsgáljuk, miként lehet az egyes szereplők közötti 

együttműködést különböző paraméterekkel jellemezni. A paraméterek között kiemelkedő 

jelentősségűek azok, amelyek a szolgáltatás minőségével vannak szoros kapcsolatban. 

A tanulmányban bemutatjuk azt, hogy a jelenleg széles körben használt, hazai, illetve európai 

infrastruktúrák hogy viszonyulnak az SLA kérdésköréhez, valamint milyen megoldásokat 

alkalmaznak a szolgáltatási szint megfelelő értékének biztosítására. 

2 .2 Grid rendszerek üzemeltetése 

Grid rendszerek üzemeltetése során az egyik legfontosabb kérdés annak fenntarthatósága. A mai 

grid rendszereket olyan operatív modellek keretein belül üzemeltetik, amelyek jelentősen eltérnek 

az eredeti grid filozófiától, és ami fölveti azt a kérdést, hogy a grid milyen alrendszerekből áll, 

milyen szerepek és szereplők azonosíthatók egy adott alrendszer esetén, és hogy néznek ki az 

egyes szereplők viszonyát szabályozó együttműködési felületek. 

Eredetileg a grid rendszerek működési modellje az volt, hogy minden felhasználó megosztotta 

saját erőforrásait más felhasználókkal. Ezáltal az erőforrások összkapacitása nem lett nagyobb, de 

lehetővé vált azok jobb időbeli kihasználása. Ez az egyszerű modell feltételezte azt, hogy a grid 

rendszerek felhasználói és a grid rendszerek alapjait képző nagy számítási és adattárolási 

képességgel rendelkező erőforrások (röviden erőforrások) üzemben tartói ugyanazon szereplők. 

A napjainkban a felsőoktatási és kutatói berkekben használatos grid rendszerek esetén ez az 

egyszerű alapelv nem, vagy maximum intézményi szinten működik, hiszen tudjuk, hogy amíg grid 

használata alkalmazás-specifikus ismereteket (algorimus-elmélet, párhuzamosítási ismeretek, 

probléma-specifikus ismeretek) igényelnek, addig a szuperszámítógép fürtök, cluster rendszerek 

üzembentartása és folyamatos rendelkezésreállásának biztosítása teljesen más jellegű ismereteket 

igényel (mérés, monitorozás, operációs rendszerszintű ismeretek). 

Ha azonban az egyes szerepek elválnak egymástól fölmerül annak problémája, hogy azok között 

milyen együttműködések jönnek létre, és azok milyen az együttműködést jellemző paraméterek 

mentén történnek. E paraméterek közül számunkra azok az érdekesek, amelyekre valamelyik 

együttműködő fél valamilyen garanciát vállal. Azt a folyamatot, amikor e paramétereket 

szabályozzuk a grid rendszerek minőségbiztosításának (grid Quality-of-Service, QoS) nevezzük, a 

felhasználói igények alapján biztosított QoS paraméterek időben is rögzített attribútum-érték 

párok halmazát pedig szolgáltatási megállapodásnak (Service-level Agreement, SLA). 

A megfelelő SLA szintek kialakítása előfeltétele a grid üzleti életben való elterjedésének is. 



2.3 Grid szereplők 

A mai grid rendszerek esetén négyféle szerepkört különböztethetünk meg (1. ábra): 

• erőforrás szolgáltató: infrastruktúrát üzemeltet, biztosítja, hogy a számítási és adattárolási 

erőforrások megfelelő módon álljanak rendelkezésre; 

• grid szolgáltató: az a koordinátor aki egy e célra kialakított köztesréteg segítségével az 

erőforrásokat egy adott felületről elérhető számítási, adattárolási erőforrássá 

transzformálja [a grid köztesréteg üzembentartói más szereplők által üzemeltetett 

komplex alrendszereket is igénybe vehetnek, például azonosítási és jogosultságkezelési 

infrastruktúrát (Authentication and Authorization Infrastructure, AAI)]; 

• alkalmazás szolgáltató: az aki a grid erőforrásaira építve ahhoz saját alkalmazás-specifikus 

algoritmizált tudást hozzáadva valamilyen általános vagy probléma- specifikus 

szolgáltatást biztosít a felhasználók számára; 

• felhasználók: akik vagy közvetlenül vagy az alkalmazás-jellegű szolgáltatásookon keresztül 

közvetve használják a grid rendszerbe szervezett erőforrásokat. 

 

 
1. ábra: Szereplők a grid üzemelétetésben 

 

3.  Grid szolgáltatás  környezete 
A meglévő grid rendszerek általában saját célok figyelembe vételével készültek, meghatározott 

komoly erőforrásokat igénylő feladatok ellátására fejlesztették őket. Ennek következtében nem 

általános grid szolgáltatások kialakítása a cél, a felhasználási lehetőségek szélesítése csak a 



megvalósítás során vagy után került a figyelem középpontjába. Általános grid szolgáltatások 

üzletszerű felhasználásra nem alakultak ki elfogadott megoldások. 

Egy az ipari alkalmazások számára is kielégítő sokoldalú grid szolgáltatás nyújtásakor pontosan 

meg kell határozni a grid rendszer által nyújtott szolgáltatás környezetét. A szolgáltatási pont 

elérése és annak felhasználási módja mellett meg kell határozni a szolgáltató feladatait és 

felelőségét is. Rögzíteni kell a szolgáltató felé történő kérések útját, a szolgáltató elérhetőségeit, és 

a visszajelzések időkorlátait. A szolgáltatás minőségének jellemzésére bizonyos paraméterek 

használhatók, ezek lehetséges értékeire a szolgáltató garanciát vállal. Ha a szolgáltatás minősége 

nem megfelelő, meghatározott eszkalációs folyamaton keresztül kell az esetleges hibák javítását 

végezni, és meghatározott időn belül ismételten biztosítani a vállalt szolgáltatás minőséget. 

Üzleti környezetben a szolgáltatás minőségének és az említett követelmények meghatározásnak 

jól bevált módszere a szerződést kiegészítő szolgáltatási megállapodások (SLA) rögzítése. 

3 .1 Szolgáltatási  Szint Megállapodás 

Az SLA egy szerződést kiegészítő dokumentum, mely célja, hogy formálisan megfogalmazzon két 

szerződő fél közötti megegyezéseket. Az SLA egy szolgáltató és egy felhasználó, vagy két 

szolgáltató között kötött, a szolgáltatás jellemzésére vonatkozó paramétereket határoz meg. A 

formális megfogalmazás célja, hogy mindkét fél számára egyértelmű, közöses megegyezett 

szolgáltatási szintet dokumentáljon. Magában foglalja a szolgáltatás elérhetőségére, teljesítményére 

vonatkozó garanciákat, felelőségeket, esetlegesen a számlázásra vonatkozó kiegészítéseket. Az 

SLA-ban foglaltak megsértése következményekkel jár (pl. ködbér), ennek feltételeit és folyamatát 

is rögzíteni kell az SLA leírásban. 

Egy SLA általában a következő területeket érinti: 

• szolgáltatás meghatározása, 

• szolgáltatási időszak, érvényességi idő, 

• teljesítmény nyomonkövetése és jelentése, 

• felhasználói támogatási szint, probléma kezelés, 

• felhasználó oldali felelőségek, 

• válságkezelés, 

• felmondás. 

 

3 .2 Szolgáltatási  környezet résztvevő i  

Egy grid rendszer alapját az infrastruktúra jelenti, ezek számítási és tárolási feladatokat végző 

heterogén eszközök. Az elvégzendő feladatokat alapvetően egy olyan felhasználó adja, akinek 

nem feltétlenül kell tudnia arról, hogy a feladat végrehajtása grid rendszeren történik. A 

szolgáltatási környezet ezen két szélső résztvevője között teremt kapcsolatot az alkalmazás 



szolgáltató és a grid szolgáltató. A szolgáltatási környezet részvevői üzletszerű tevékenységeket 

folyatatnak, vagyis jól meghatározott értékű és minőségű szolgáltatást biztosítanak. 

3.2.1 Infrastruktúra szolgáltató 

A rendszerben található erőforrásokat infrastruktúra szolgáltatók teszik elérhetővé. Ezek a 

számítási és tárolási kapacitást biztosító hardver és szoftver eszközök jellemzően az infrastruktúra 

szolgáltató tulajdonában vannak. Az eszközök pontosan meghatározott szabad számítási és 

tárolási kapacitással rendelkeznek, ezt a kapacitást teszi az infrastruktúra szolgáltató elérhetővé a 

grid szolgáltató számára. 

Alapvetően kétféle infrastruktúra szolgáltató különböztethető meg: 

• garantált infrastruktúra szolgáltató, 

• véletlenszerű infrastruktúra szolgáltató. 

 

Garantált esetben az infrastruktúra szolgáltató egy jól meghatározott erőforrás kapacitást biztosít 

egy jól meghatározott időintervallumra. Ez idő alatt a kapacitásnak rendelkezésére kell állnia a 

grid szolgáltató számára, a szerződésnek megfelelő felhasználásra. A garantált infrastruktúra 

szolgáltató a grid szolgáltatóval kötött szerződésben lefektetett meghatározott (pl. havi fix) bért 

kap a rendelkezésre bocsátott kapacitásért. Az infrastruktúra szolgáltató célja, hogy a 

tulajdonában lévő eszközök szabad kapacitását minél jobban tudja értékesíteni. Tipikus garantált 

infrastruktúra szolgáltató lehet például egy olyan intézmény, ahol a hardver eszközöket csak 

munkaidőben használják, munkaidőn kívül az eszközök kapacitása értékesíthető. 

A véletlenszerű infrastruktúra szolgáltatók is szabad kapacitásuk egy részét teszik elérhetővé a 

grid szolgáltató számára, de a rendelkezésre bocsátott kapacitás és az elérhetőség időintervalluma 

nem meghatározott. Így ők kevésbé kötött szolgáltatók, mint a garantált szolgáltatók, ehhez 

hasonló pl. a SETI, Boinc vagy más publikus desktop gridek működése. A kapcsolat a 

véletlenszerű infrastruktúra szolgáltatókkal nem egy kölcsönös és hitelesített szerződésre alapszik. 

A véletlenszerű szolgáltatókkal általában nem alakul ki személyes kapcsolata a grid szolgáltatónak, 

ekkor nem jellemző a profit orientált üzleti működés. A jelenleg elterjedt desktop gridek 

véletlenszerű infrastruktúra szolgáltatói általában egy önként elfogadott cél – „közjó” – érdekében 

támogatják a grid rendszer működését szabad erőforrásaikkal. A véletlen infrastruktúra 

szolgáltatók működése megbízhatóbbá tehető, ha rögzített, hogy milyen idő- és 

erőforrásegységekben teheti meg felajánlásait (pl. milyen minimális időintervallumig kell a 

kapacitást biztosítania, vagy milyen minimális teljesítményű erőforrás kapcsolható be a gridbe). 

Üzleti működés és a bérezés a felhasznált kapacitás, vagy az elvégzett feladatok alapján történhet. 



 

 Garantált infrastruktúra 

szolgáltató 
Véletlenszerű 

infrastruktúra szolgáltató 
Számosság alacsony (pl. 50) magas (több ezer) 
Kapacitás magas (klaszterek) alacsony (1 gép) 
Rendelkezésre állás magas alacsony 
Nyomonkövethető igen nem 
Működés üzleti alapú felajánlás 
Költség magas alacsony 
Kapcsolat szerződéses kötetlen 

 

1. táblázat: A garantált és a véletlenszerű infrastruktúra szolgáltatók összehasonlítása 

 

A két infrastruktúra szolgáltató jellemzőit összehasonlítva jól látható a két eltérő működési mód. 

A garantált szolgáltatók által nyújtott kapacitás megbízhatóan rendelkezésre áll, 

nyomonkövethető és ellenőrizhető. Habár a véletlenszerű infrastruktúra felhasználók által 

nyújtott kapacitás mennyiség kellően nagy számosság esetén statisztikai alapon becsülhető, jóval 

nagyobb bizonytalansággal kell számolni, mint garantált esetben. Üzleti működés esetén a grid 

szolgáltató nem engedheti meg, hogy véletlen infrastruktúra szolgáltatókra alapozza működését, 

mivel túl kockázatos lenne alacsony rendelkezésre állású erőforrásokkal bármilyen szolgáltatást 

garantálni.  

A véletlenszerű szolgáltatókat végképp ki kell zárni az üzleti működésű gridből, ha figyelembe 

vesszük a biztonságot. A grid szolgáltatástól elvárt, hogy biztonságos működést garantáljon, 

vagyis a rendszerből ne kerüljön ki harmadik félhez – akár nagy értékű – üzleti információ. Míg a 

garantált infrastruktúra szolgáltatók esetén ez a szerződésben jogilag biztosítható, a véletlenszerű 

infrastruktúra szolgáltatók esetén – azok nagy számossága és a kötetlen kapcsolat miatt –  

követhetetlen.  

Összességében elmondható, hogy üzleti alapú grid szolgáltatás csak garantált infrastruktúra 

szolgáltatókra alapozva valósítható meg. A biztosított rendelkezésre állás, a jól számolható 

költségek, valamin a szerződéses kapcsolat szükséges a tervezhetőséghez. A továbbiakban csak 

garantált infrastruktúra szolgáltatókkal foglalkozunk. 

3.2.2 Grid szolgáltató 

A grid szolgáltató célja, hogy az infrastruktúra szolgáltatoktól vett erőforrásokat minél 

hatékonyabban értékesítse a grid szolgáltatás felhasználói fele. Feladata egy szolgáltatási pont 

nyújtása, melyen keresztül a felhasználók job-okat (kötegelt feladatokat) adhatnak fel. Ezek a 

feladatok nagy számítási- és/vagy tárkapacitást igényelnek, ezért a grid szolgáltató célja az 

elvégzendő job-ok és a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb összerendelése. A grid 



szolgáltatási ponton nyújtott szolgáltatás meghatározott minőségű, ezt a szolgáltatónak 

garantálnia kell a grid felhasználók fele. 

A grid szolgáltató és felhasználó között szerződéses viszony áll fent, meghatározott a szolgáltató 

felelőségi köre és a felhasználó jogosultságai. A grid szolgáltatás használatának bérezése 

többféleképpen történhet. Utólagos fizetés esetén a grid felhasználó egy hozzáférést kap, és a grid 

szolgáltatás használatának, a feladott job-oknak vagy a használt tárhelynek megfelelően történik a 

számlázás. Előre történő fizetés esetén a felhasználó egy meghatározott időintervallumban adhat 

fel job-okat, vagy használhat tárhelyet. Mindkét esetben célszerű korlátozásokat bevezetni például 

a használható tárhely mennyiségére vagy a konkurensen futtatható job-ok számára vonatkozóan. 

A grid szolgáltatási pont elvileg eltakarhatja a rendszer elosztottságát, a szolgáltatási pont 

interfésze alapvetően job-ok feladására és állományok tárolására biztosít lehetőséget, a végrehajtás 

és a tárolás módja nem meghatározott. Ennek ellenére üzleti működés esetén fontos, hogy a grid 

felhasználónak lehetősége legyen lekérdeznie a rendszerbe kapcsolt erőforrások listáját. Ha egy 

felhasználó üzleti szempontból valamelyest fontos adatokat szeretne feldolgoztatni a grid 

szolgáltató segítségével, fontos számára, hogy tudja, hol történhet ez a feldolgozás. Az adatok 

titkos átvitelére több bevált megoldás is van, de a mai algoritmikus megoldások és programozási 

technikák általánosan nem teszik lehetővé adatok feldolgozását úgy, hogy azok a feldolgozó 

gépen garantáltan elérhetetlenek legyenek. Ezért a grid felhasználó számára meg kell adni a 

lehetőséget arra, hogy meghatározhassa, mely erőforrásokon futhat a job-ja, tárolódhat az 

állománya. Ez a lehetőség opcionális szolgáltatás lehet a grid szolgáltatási ponton, mivel nem 

minden felhasználónak van szüksége erre a biztonsági lépésre, viszont nagyban fokozza az 

érzékeny adatokkal dolgozó felhasználók biztonságérzetét. 

3.2.3 Alkalmazás szolgáltató 

A grid szolgáltatás egy jól meghatározott komplex interfészt jelent, ahol általános célú feladatokat 

adhatunk fel, állományokat tárolhatunk hierarchikus struktúrában, stb. A grid szolgáltatás 

felhasználói üzleti működési mód esetén maguk is szolgáltatók, de bizonyos speciális feladatok 

elvégzésére nyújtanak szolgáltatást a végfelhasználóknak, egy meghatározott alkalmazást 

biztosítanak. 

Az alkalmazás szolgáltató rendelkezhet saját erőforrásokkal is, ekkor csak erőforrás hiány esetén 

használja a grid szolgáltatást, de alapozhatja működését csak a grid szolgáltatásra is. Jellemzően 

egy egyszerű speciális felületet (pl. egy portált) nyújt az alkalmazás felhasználók fele, ahol egy 

speciális feladat (pl. épület statisztikai számítás) elvégzését lehet kezdeményezni. Az alkalmazás 

szolgáltató a megadott paramétereknek megfelelő job-ot állít össze, amit felad a grid szolgáltatási 

ponton. Az job sikeres futása után a kapott kimeneti állományokat begyűjti és a az alkalmazás 

felhasználó fele megfogalmazza az eredményt.  

Az alkalmazás felhasználónak elvileg nem kell tudnia, hogy az alkalmazás szolgáltató, hogyan 

végzi el a feladat végrehajtását, saját erőforrásokat vagy grid szolgáltatást használ. Ennek ellenére, 



a korábban említett érzékeny adatokkal történő feladatvégzés esetén előfordulhat, hogy az 

alkalmazás felhasználó számára fontos, hogy hol történik az általa kért feladat végrehajtása. Ilyen 

esetekben (pl konkurens cég grid-be kapcsolt erőforrásain ne fusson az éves bérszámfejtés) le kell 

mondani az átlátszóságról, le kell kérdezni a grid szolgáltatás erőforrásinak helyét, és 

egyszerűsített formában a felhasználótól kell megkérdezni, hol dolgozhatók fel az adatai. Ez 

mindenképpen komplikáltabbá – és drágábbá – teszi az alkalmazás szolgáltatás biztosítását, de 

bizonyos szolgáltatási kör (pl ipari technológiai kutatás) esetén elkerülhetetlen a felhasználók 

biztonságérzete céljából. 

Míg az alkalmazás szolgáltató és a grid szolgáltatás között szerződéses viszony áll fent, az 

alkalmazás szolgáltató és felhasználó közötti viszony grid szempontból tetszőleges. Sokféle 

alkalmazás képzelhető el, különféle üzleti modellekkel. Az alkalmazás szolgáltatók várhatóan egy-

egy speciális területre fókuszálnak, ahol minél versenyképesebb szolgáltatás igyekeznek nyújtani. 

Jellemzően azok az alkalmazások döntenek a grid szolgáltatás igénybevétele mellett, melyek 

időszakosan használtak, vagyis nem tudnak állandó terheléssel számolni, így saját erőforrások 

méretezése és beszerzése költségesebb, mint a bérelt grid erőforrások használata. A grid 

szolgáltatás megkönnyíti az új alkalmazások indulását is, amikor az alkalmazás sikeressége még 

nem jósolható meg. Ha nem kell saját erőforrásokat beszerezni, kisebb kockázattal lehet 

belevágni egy ötlet megvalósításába, ami az beruházók egyik legfontosabb szempontja. 

Az alkalmazás szolgáltatók kulcsfontosságúak a grid szolgáltatási környezetben, mivel ők teszik 

sokoldalúvá a grid szolgáltatást és megteremtik a kapcsolatot a nagyszámú végfelhasználói körrel.  

3.2.4 Alkalmazás felhasználó 

A grid szolgáltatásra alapozó alkalmazások felhasználói oldalon nem különböznek bármilyen más 

hagyományos, saját erőforrással kiszolgáló alkalmazástól. A felhasználóknak általában nem is kell 

tudnia arról, hogy milyen erőforrást használ az alkalmazás szolgáltató. Ez alól kivétel a korábban 

említett érzékeny adatokkal operáló alkalmazás. Egy információ kikerülésének jogi következményi 

ellenére az ipari versenyszféra számára fontos hogy korlátozható legyen, milyen erőforrásokon 

fordul meg az érzékeny adat. 

A felhasználó több bevált módon is kapcsolódhat a szolgáltatáshoz, legjellemzőbben web-es 

portálon keresztül vagy egy vastag kliens segítségével, ugyanúgy mint ma bármelyik hagyományos 

alkalmazás szolgáltatás esetén. Az alkalmazáshoz való kapcsolódás biztonságosan és 

authentikáltan megoldható a szokásos eszközökkel  (SSL, tanúsítványok, jelszavak). 

4.  Szolgáltatás  minőség  biztosítás (QoS) 
A leírt működési modellben a következő kapcsolatok jelennek meg a résztvevő felek között: 

• infrastruktúra szolgáltató – grid szolgáltató, 

• grid szolgáltató – alkalmazás szolgáltató, 

• alkalmazás szolgáltató – alkalmazás felhasználó. 



A alkalmazás szolgáltató és felhasználó közötti kapcsolat grid szempontból nézve tetszőleges, 

szerződéses vagy kötetlen kapcsolat is lehet. Az szolgáltatók üzleti működésére és szolgáltatás 

minőség biztosítására számtalan elterjed modell létezik, melyek grid szolgáltatás alapú működés 

esetén is használhatók. Ennek megfelelően az alkalmazás szolgáltató és felhasználó között 

kapcsolatra a továbbiakban nem térünk ki. 

4 .1 Grid szolgál tató és alkalmazás szolgál tató QoS 

A grid szolgáltató és felhasználó (alkalmazás szolgáltató) között szerződéses viszony áll fent. A 

szerződés leírja a grid szolgáltatást, melyen keresztül végrehajtandó job-okat lehet feladni és 

állományokat lehet tárolni. Meghatározott a szolgáltatás pontos helye, a szerződés időtartama, a 

kért tárhely mérete, a bérezés. A grid szolgáltató support-ot biztosít, megadva az elérhetőségét és 

az időintervallumot (pl. heti 5 nap, napi 9 óra). 

A szerződéshez kapcsolódó SLA célja, hogy megfogalmazza a szerződésben foglaltak minőségi 

jellemzőit. (Egy grid szolgáltató és egy alkalmazás szolgáltató közötti magyar nyelvű példa SLA 

dokumentum kapcsolódik ehhez a dokumentumhoz.) 

4 .2 Infrastruktúra szolgál tató és grid szolgál tató QoS 

Infrastruktúra bérbeadása és üzemeltetése nem ismeretlen fogalom ipari közegben. A 

hagyományos outsourcing megoldások esetén is jellemző, hogy a szolgáltató saját tulajdonában 

lévő erőforrásokon biztosít szolgáltatást felhasználóinak. Egy infrastruktúra szolgáltató feladatai 

grid-es esetben sem térnek el nagymértékben a hagyományos infrastruktúra szolgáltatás esetétől. 

A hagyományos outsourcinghoz hasonlóan a szolgáltató feladata az eszközök felügyelete és 

üzemeltetése, valamint informatikai szolgáltatások nyújtása. Ez grid-es esetben lényegében a grid-

es alkalmazás telepítése, konfigurálása és frissítése, valamint – az infrastruktúra felhasználó 

kérésére – speciális környezetek kialakítását, vagy meghatározott alkalmazások telepítése a 

klaszterek csomópontjain. (Egy grid szolgáltató és egy infrastruktúra szolgáltató közötti angol 

nyelvű példa SLA dokumentum kapcsolódik ehhez a dokumentumhoz). 

5.  Akadémiai  grid  rendszerekben használt  megoldások 
A következő szekcióban azt szeretnénk bemutatni, hogy a napjainkban használt jelentősebb 

kiterjedésű hazai, vagy európai grid infrastruktúrákban ezeket az együttműködéseket hogyan 

formalizálják, és az milyen főbb paraméterekre terjed ki. 

5 .1 EGEE/LHC 

Az EGEE/LHC grid (bővebben [1]) infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése az EU EGEE 

projektjén keresztül valósul meg. A projekt, sajnálatos módon az üzemeltetési és a grid fejlesztési 

feladatok közt nem tesz adminisztratív különbséget. Ennek köszönhetően az egyes szerepek 

közötti kooperációs szabályok betartása nem kérhető egyértelműen számon. 



Az EGEE grid üzemeltetés szempontjából megfelel a bevezetőben felvázolt sematikus 

modellnek, azzal a fontos megkötéssel, hogy: 

• az erőforrások üzemeltetői nagyrészt intézményi átfedésben vannak a felhasználói körrel, 

valamint 

• a felhasználói tábor szegmentált, ún. virtuális szervezetekre osztható. 

 

Egy erőforrás üzemeltető dönthet arról, hogy mely virtuális szervezetek számára ajánlja fel 

erőforrásait, és milyen mértékben. 

Fontos megjegyezni azt, hogy a felhasználói és erőforrás-üzemeltetői intézményi átfedés megadja 

a részvétel motivációját az EGEE tagok számára, így azt a kérdést, hogy "miért érdemes részt 

venni a grid-ben?" könnyen meg lehet válaszolni: az egyes intézmények elsősorban azért vesznek 

részt, mert egyben felhasználói is a virtuális közösség által kidolgozott tudásnak, valamint a közös 

kutatómunka által előállított szintetizált adathalmaznak. 

SLA jellegű megállapodás mindössze az erőforrás üzemeltetők, valamint a grid rendszer 

üzemeltetője (CERN) között létezik az alábbi együttműködési protokoll szerint: 

• az erőforrások üzemeltetői a rendelkezésre bocsátott erőforrások CPU számára, egyes 

CPU-k átlagos lebegőpontos és egész számítási paramétereire (SF2000, SI2000), valamint 

a rendelkezésre bocsátott tárolókapacitásra vállalnak kötelezettséget; 

• a rendelkezésre bocsátott CPU és tárkapacitás mennyiség önkéntes vállaláson alapul, 

elvárják azt, hogy az erőforrásokat a vállalt paramétereknek megfelelően biztosítsák, 

ugyanakkor az erőforrás üzemeltetői számára nincsenek szerződéses szankciók; 

• az erőforrások rendelkezésre-állását időben monitorozzák, amennyiben az erőforrással 

valamilyen probléma van, úgy azt egy eszkalációs mechanizmuson keresztül eljuttatják az 

erőforrás üzemeltetői számára. 

A felhasználók, alkalmazás-szolgáltatók, valamint a grid üzemeltetők viszonylatában nincsenek 

szabályozó tényezők, illetve nem beszélhetünk SLA-ról sem. 

5.2 Nordugrid 

A NorduGrid rendszer [2] a Skandináv országok grid rendszere, amelynek kiterjedése napjainkra 

már jóval túlnőtt az északi országokon, és a világ számos pontján használják, biztosítanak 

erőforrás-hozzájárulást. 

A NorduGrid rendszer működési modellje hasonló az EGEE modellhez a tekintetben, hogy itt is 

megvannak az erőforrás-üzemeltetők, grid rendszer üzemeltetők, valamint a felhasználók. A 

különbség annyi, hogy az egész grid sokkal decentralizáltabb, mint az EGEE, nem egy, hanem 

több szervezet látja el a grid üzemeltetési feladatait (praktikusan felsőszintű erőforrás-indexáló 

szerverek üzemeltetését). 

A NorduGrid üzemeltetésének szervezeti keretét a NorduGrid Együttműködés (NorduGrid 

Collaboration adja). Az együttműködés kiterjed erőforrások üzemeltetésére, fejlesztésre, 



alkalmazás-specifikus tudás biztosítására; egyáltalán nincs limitálva a grid-keretében végezhető 

tevékenységek köre. 

Az erőforrások üzemeltetői azáltal, hogy tagjai az Együttműködésnek hozzájárulnak 

erőforrásaikkal annak működéséhez. Ugyanakkor garanciát nem vállalnak sem az erőforrásaik 

jellegére, sem azok rendelkezése-állására vonatkozóan. 

Hasonlóképp a megoldás a grid felhasználók irányába sem vállal mennyiségi illetve minőségi 

kötelezettségeket, a rendelkezésre-állási paramétereket elsősorban az erőforrás-szolgáltató vállalja. 

5 .3 Magyar ClusterGrid infrastruktúra 

A ClusterGrid rendszer alapvetően PC-alapú grid [3]. Jellegzetessége, hogy az erőforrások 

részben dedikált módon állnak rendelkezésre, azaz minden egyes erőforrás esetén egy 

időintervallumban meghatározott mennyiségű CPU-nak és adattároló kapacitásnak kell 

rendelkezésre állnia. 

A grid erőforrások rendelkezésre-állását a grid üzemeltető szervezet valamint az erőforrás 

üzemeltetők közötti szerződés szabályozza. A szerződés legfontosabb QoS paraméterei az 

alábbiak: 

• megadott időintervallum, amely egységesen este 10:00 - reggel 8:00, amelynél egy 

erőforrás-szolgáltató szélesebb időintervallumot vállalhat, de szűkebbet nem; 

• az időintervallumban működő minimális CPU-szám. 

 

Az előírt QoS paraméterek nem-teljesítése szerződés-szerinti nem teljesítésnek minősül. A grid 

üzemeltető intézmény az erőforrások rendelkezésre-állását, működőképességét folyamatosan 

felügyeli, méri, ez alapján az erőforrásokat rendelkezésre-állási mértékkel látja el. E szám egy 

összetett szempontrendszer súlyozott átlagából adódik, ahol az egyes szempontokat fél évente, fel 

évre visszamenőleg értékelik ki. 

A grid üzemeltető a felhasználók számára "best-effort" jelleggel biztosít erőforrásokat, azokra 

rendelkezésre-állási garanciát nem vállal. Előírja ugyanakkor az egyébként regisztrált felhasználók 

számára a grid üzemeltető intézmény felhasználói szabályzatának betartását. 

5 .4 Desktop grid rendszerek 

A Desktop grid rendszerek, amelyek gyakran Boinc [4] szoftverre épülnek, szórt számítási 

kapacitásokat gyűjtenek össze. A rendszerhez történő hozzájárulás teljesen önkéntes, a 

hozzájáruló fél a grid üzemeltető által előírt feltételeket hozzájárulásával automatikusan elfogadja. 

Az erőforrás üzemeltető és a grid üzemeltető között semmilyen QoS előírás nincs, hasonlóképp 

nincs ilyen a felhasználó és a grid üzemeltető között sem. 

6.  Összefoglalás 
A napjainkban használatos grid infrastruktúrák esetén a grid rendszer és az erőforrások 

üzemeltetői között léteznek QoS-jellegű együttműködési megállapodások, ugyanakkor ezek 



formalizálása és tartalma egyaránt gyerekcipőben jár, és gyakran mindössze egy paraméterre, a 

rendelkezésre bocsátott CPU-mennyiségre terjed ki. A QoS paraméterek deklarálása, betartása 

esetleges. 

A grid üzemelhetők, és az alkalmazás üzemeltetők között egyáltalán nincsenek minőségi 

megállapodások, hasonlóan nincsenek a felhasználók és grid üzemeltetők, vagy az alkalmazás-

üzemeltetők között sem.  Igen valószínű, hogy a grid segítségével nyújtható alkalmazás-

szolgáltatások megjelenésével, a számítási és adattárolási kapacitások piacának megjelenésével és 

az ipari felhasználás arányának növekedésével megerősödik a grid szolgáltató és az alkalmazás-

szolgáltató közötti viszony és annak minőségi paraméterei. 
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