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3.1 Az SDSS adatbázis-kezelő szoftver GRID rendszerbe integrálásának előkészítése; az SDSS adatainak párhuzamos feldolgozása (demo).

	Á-1. Az SDSS adatbázisa Microsoft SQL szerver környezetben ill. Objectivity adatbázis-kezelő rendszerben van felépítve. Jelenleg kb. 200 Gbyte adatot tartalmaz.
Az adatmennyiség hamarosan eléri a 2 Tbyte-ot. Ezen rendszeren egyszerre sok felhasználó részéről elindított komplex keresések optimális kiszolgálása a cél.

	Á-2. Az egy gépen futtatható szoftvereket az SDSS projekt résztvevői (köztük a jelen pályázat résztvevője, Csabai István is) fejlesztették. Célunk a meglévő szoftverek GRID rendszerhez való kapcsolásának előkészítése.

3.1.1 Tárolóigények

	T-1. Jelenleg 200 Gbyte-os adatbázis, ami a követklező években 2 Tbyte-ig bővül.
Az SDSS adatainak alig 10 százaléka áll csak rendelkezésre most. Összesen 100 millió
galaxis képét, 1 millió galaxis spektrumát, galaxisképenként kb. 300 más adatot fog tartalmazni az adatbázis.

	T-2. Új adatokat nem hozunk létre, a meglévő adatbázist – asztrofizikai ismeretek alapján - alakítjuk át úgy, hogy abban a szükséges keresések optimálisan legyenek végrehajthatók.
 
	T-3. A keresések eredményeit kell átmenetileg tárolni, ennek mérete max. 10 Mbyte lehet.

	T-4. Microsoft Windows 2000 Server illetve Microsoft SQL Server szoftverek szükségesek.

3.1.2 Processzor igények

	P-1. Az adatbázisban való hatékony keresés illetve minél több kérés egyidejű kiszolgálása minél gyorsabb processzort igényel. A szűk keresztmetszet azonban nem a processzor, hanem a tárolók elérési ideje.

	P-2. Az adatbázis egy gépen is fut (pl. Pentium 800 MHz fölött) de a GRID rendszerbe kötés vizsgálata több gépet igényel. Az adatok szétosztásának skálázása 16 processzoron már jól vizsgálható.

	P-3. Nem jellemző.

	P-4. Max. 16 processzor (legalább Pentium 800 MHz)

	P-5. Speciális igény nincs.

3.1.3 Memória igények

	M-1. Gépenként legalább 512 Mb szükséges az adatbázis szoftverben több keresés egyidejű hatékony kiszolgálásához.

3.1.4 Hálózati igények

	H-1. A gépek lazán kapcsoltak.

	H-2. Az adatok több gépen szétosztva helyezkednek el, ezért a keresés szétosztott, intenzív adatcsere a keresés során nincs. Eredmények átküldése igényel csak mérhető sávszélességet, ennek mértéke nem megszorító.

	H-3. Tipikus keresés eredménye nem nagyobb 10 Mbyte-nál, csak ennek átvitelére van szükség.

	H-4. Kis adatok gyakori átküldése nem jellemző.

	H-5. Nincs speciális kommunikációs igény.

3.1.5 Programozási eszközök.

	E-1. Alapproblémát Microsoft SQL nyelven írták.

	E-2. Saját fejlesztésű párhuzamos megoldáson dolgozunk.

	E-3. Nincs szükség kiegészítő programra.

	

