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Створення середовища виконання наукових додаткiв у грiд з
використанням iнструментарiїв Gridsphere та Vine Toolkit як частини
комплексного наукового шлюзу
Для проведення дослiджень у будь-якiй областi науки, вченi потребують використання спецiальних програмних додаткiв для наукових обчислень. Бiльшiсть з них пристосована для використання лише в межах локального середовища. Такий спосiб використання суттєво знижує ефективнiсть обчислень через обмеження обчислювальних
потужностей ресурсами локальної системи. Також iснує проблема необхiдностi використання додаткiв вченими, якi не мають вiльного доступу до обчислювальної системи, на
якiй встановлено потрiбний додаток.
Як вирiшення цих проблем, для виконання наукових додаткiв в [1] пропонується
використовувати грiд. У роботi [1] визначено термiн “Комплексний науковий шлюз” для
характеристики операцiйного середовища, серед функцiй якого є органiзацiя виконання
наукових додаткiв в доступних грiд-iнфраструктурах та надання науковим додаткам
зручних користувацьких iнтерфейсiв, що адаптованi до такого способу їх використання.
Дана робота представляє варiант реалiзацiї цих функцiй для програмного пакету
Gromacs (пакет для розрахункiв молекулярної динамiки) шляхом створення спецiального середовища виконання наукових додаткiв у грiд-середовищi gLite. В роботi пропонується модель середовища виконання додатку. Основою Комплексного наукового шлюзу є грiд портал, для реалiзацiї якого використовуються iнструментарiї Gridsphere [2]
та Vine Toolkit [3]. Грiд-портал на основi Gridsphere забезпечує реалiзацiю iнтерфейсу
програмування (API) портлетiв стандарту JSR 168. Вiн також включає в себе певний
набiр портлетiв i сервiсiв портлетiв для управлiння облiковими записами користувачiв,
аутентифiкацiї, авторизацiї, управлiння шаблонами графiчного iнтерфейсу та системою
управлiння контентом [2]. Iнструментарiй Vine Toolkit забезпечує iнтеграцiю у середовище грiд-порталу та реалiзує функцiональнiсть модулiв взаємодiї з грiд-середовищем
з iнтерфейсами програмування додаткiв (API). Vine Toolkit мiстить наступнi модулi
взаємодiї з грiд-середовищем: модуль управлiння ресурсами, модуль управлiння завданнями, модуль опитування та повiдомлення, модуль управлiння файлами та модуль
управлiння облiковими записами [3].
Для реалiзацiї поставленого завдання необхiдно створити програмнi модулi, що здатнi
реалiзувати веб-iнтерфейси додатку в середовищi Gridsphere, та органiзувати процес виконання додатку у грiд-середовищi, використовуючи бiблiотеку програмних компонент
Vine Tookit. Програмнi модулi повиннi бути реалiзованi у виглядi портлетiв стандарту
JSR 168. Для створення портлетiв була обрана технологiя Flex, оскiльки ця технологiя
надає бiльше можливостей для розробки компонентiв, нiж jsp-сторiнки або jsf-каркаси i
виключає проблеми мiжбраузерної сумiсностi [4]. При побудовi web-додатку за допомогою Flex, додаток складається з декiлькох компонентiв: серверної частини (що включає
службу та модель), клiєнтської частини (що включає GUI-компонент, вихiдний компонент класу Action Script, модель класу Action Script та конфiгурацiйний файл) та локалi. Цi елементи складаються у спецiальну структуру типу Model-View-Controller, яка
дозволяє створювати кiлька представлень екземплярiв або повторно використовувати
бiзнес-логiку в iнших додатках [5].
Реалiзацiя процесу виконання програмного пакету Gromacs у грiд-середовищi була
розбита на два етапи: пiдготовка розрахункових даних та безпосередньо розрахунки.
Пiдготовчий етап передбачає нескладнi перетворення вихiдних даних, використовуючи
пiдпрограми пакету. Цi обчислення не вимагають великих ресурсних витрат, тому було
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дньо розрахунки молекулярної динамiки) потребує великих обчислювальних потужностей, тому цей етап виконується у грiд-середовищi.
Для реалiзацiї програмних модулiв, використовуючи iнструменти Vine Toolkit був
створений шаблон проекту. Для цього проекту були розробленi MXML-файли, що безпосередньо реалiзують структуру та взаємозв’язок компонентiв самого веб-додатку. Пiсля
компiляцiї були отриманi портлети, що вiдповiдають специфiкацiї JSR 168 i використовують SWF-файли для вiдображення графiчного середовища додатку у веб-браузерi.
Розробленi портлети були розмiщенi на порталi i можуть бути використанi користувачами для роботи з програмним пакетом Gromacs, який основну частину своїх обчислень
виконує у грiд-середовищi.
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