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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Streszczenie. Celem niniejszego opracowania było stworzenie interaktywnego mo-
dułu Centrum Obliczeniowego PWSZ w Chełmie. Zadaniem tegoż modułu ma być
łatwość konfiguracji klastra obliczeniowego, uruchamiania obliczeń oraz agregacji wy-
ników. Przedstawiono dodatkowo implementację problemu w ASP.NET oraz C# oraz
sposób działania aplikacji.

1. Wprowadzenie

Internet jest potężnym medium ułatwiającym komunikację, zdobywanie informacji,
a także zdalną pracę. Dzięki dynamicznemu rozwojowi usług sieciowych znacznie wzro-
sły jego możliwości i w konsekwencji funkcjonalność. Wprowadzenie tak zaawansowanych
usług wymagało znacznego rozszerzenia możliwości języka HTML, który służył jedynie
do opisywania statycznych stron WWW. Problem ten został rozwiązany wraz z poja-
wieniem się technologii CGI1, dzięki której możliwa jest komunikacja serwera WWW
z innymi aplikacjami, a dane klienta mogą być pobierane, przetwarzane i odsyłane. Do
tworzenia programów z wykorzystaniem interfejsu CGI można używać wielu języków
programowania: C, C++, Visual Basic, Perl, Tcl. Technologia ta jest obecnie zastępo-
wana przez języki dedykowane do tworzenia dynamicznych serwisów WWW. Są to PHP,
ASP oraz JSP [1].

Niniejsze opracowanie miało na celu stworzenie internetowego modułu obsługi Cen-
trum Obliczeniowego (CO) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Moduł
ten powinien ułatwić przeprowadzanie eksperymentów numerycznych. Ponadto musi ce-
chować się łatwością konfiguracji, możliwością zapisu i odczytu wyników. Dostęp do
zarządzania klastrem obliczeniowym2 należy z oczywistych powodów ograniczyć [2].

Do napisania aplikacji WWW użyta została technologia ASP.NET opisana w roz-
dziale 2. Krótki opis konfiguracji i umieszczenia stron na serwerze jest przedstawiony
w rozdziale 3.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VIII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
29 - 30 maja 2009 r.)
1CGI (ang. Common Gateway Interface) - technologia umożliwiająca komunikacje z serwerem WWW

z innymi aplikacjami.
2Klaster obliczeniowy - zbiór komputerów wykonujących obliczenia rozproszone.
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2. ASP.NET

Microsoft w 1997r. rozpoczął badania nad nowym modelem aplikacji. Pierwszy projekt
został opracowany przez Marka Andersa i Scotta Guthrie. Wstępnie prototyp nazwano
”XSP” i został wykonany przy użyciu Java, ale postawiono na nową platformę w oparciu
o CLR3. Z przejściem do CLR, XSP zostało przepisane w C# i zmieniono jego nazwę
na ASP+, ponieważ od tego momentu nowa platforma była postrzegana jako następ-
ca ASP i intencją twórców było zapewnienie łatwej migracji dla programistów ASP4.
2 maja 2000r. Mark Anders jako pierwszy pokazał ASP+ na konferencji ASP Connec-
tion w Phoenix w Arizonie. Pierwsza wersja ASP+ i .NET Framework zostały pokazane
szerokiej opinii publicznej na konferencji Professional Developers Conference w dniu
11 lipca 2000r. w Orlando na Florydzie. W drugiej połowie 2000r. zdecydowano, aby
zmienić nazwę z ASP+ na ASP.NET. ASP.NET 1.0 zostało wydane 5 stycznia 2002r.
jako cześć .NET Framework 1.0 [3].

Technologia ASP.NET 2.0 ukazała się 7 listopada 2005 roku, oferuje webmasterom
zaawansowane możliwości tworzenia dynamicznych witryn internetowych na serwerach
Windows. Zawiera ona dużo zmian, w stosunku do poprzednich wersji, zwiększając nie
tylko wydajność w programowaniu, ale dając też nowe możliwości. ASP.NET jest efek-
tywny i zwiększa szybkość pisania aplikacji internetowych. Cechy te osiągnięto dzięki
wprowadzeniu następujących rozwiązań:

- Technologia ta pracuje po stronie serwera, co powoduje, że kod nie jest inter-
pretowany przez przeglądarkę. Serwer stron internetowych generuje kod HTML,
JavaScript lub CSS, który następnie jest wysłany do klienta.

- W ASP.NET pliki źródłowe są kompilowane do wydajanych plików binarnych.
Pliki te mogą być bardzo szybko, wielokrotnie uruchamiane bez obciążeń zwią-
zanych z każdorazowym wczytaniem strony.

- W wersji ASP.NET 2.0 wprowadzono zupełnie nową technologię o nazwie klasy
częściowe. Funkcjonalność ta daje dostęp do obiektów, bez względu na miejsce
ich deklaracji. Dzięki temu uzyskano możliwość ukrywania kodu, a co za tym
idzie, lepsze oddzielenie interfejsu użytkownika od warstwy logicznej aplikacji.

- Dzięki technologii MasterPage ASP.NET oferuje współdzielenie zawartości stro-
ny na wielu witrynach. Jej użyteczność przydaje się w sytuacjach, kiedy strony
składowe witryny mają podobny układ lub zawierają te same informacje. Wy-
korzystanie strony wzorcowej ułatwia dalszą jej rozbudowę, obsługę i modyfika-
cje [4].

Nie można pominąć również takich rozwiązań jak technologia AJAX, która pozwala
na uaktualnienie określonej zawartości strony bez potrzeby jej wczytywania ponownie,
LINQ umożliwiającej tworzenie zapytań do baz danych czy mechanizmu Membership
pozwalającego na zarządzanie kontami użytkowników. Dodatkowo programista ma do
dyspozycji wszelkie narzędzia .NET oraz MS Visual Studio co znacznie rozszerza gamę
możliwości tworzonego oprogramowania. Ze względu na wymienioną tu bogatą funkcjo-
nalność zdecydowano się wykorzystać ASP.NET 2.0 oraz MS Visual Studio do stworzenia
interaktywnego modułu obsługi CO [3,5,6].

3CLR (ang. Common Language Runtime) - środowisko uruchomieniowe wspólnego języka.
4ASP (ang. Active Server Pages)
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3. Instalacja i konfiguracja serwera do obsługi stron ASP

Przed umieszczeniem witryny stworzonej przy pomocy technologii ASP na serwerze,
należy najpierw zainstalować i skonfigurować odpowiednie oprogramowanie. Niezbędny-
mi programami są IIS5 lub Cassini6, dodatkowo należy także pamiętać o .NET Frame-
work.

IIS jest to serwer stron internetowych dostarczany z systemami operacyjnymi Win-
dows od wersji Server 2003 i XP (oprócz wersji Home). Jego instalacja nie jest auto-
matyczna we wszystkich wersjach systemu Windows. Po zainstalowaniu IIS znajduje się
w Panel sterowania w katalogu Narzędzia administracyjne. Jeśli nie jest możliwe zain-
stalowanie IIS należy pobrać i zainstalować narzędzie Cassini. Konfiguracja IIS ograni-
cza się do uruchomienia SDK Command Prompt lub wiersza poleceń znajdującego się
w folderze Tools Microsoft Visual Studio i wpisaniu polecenia instalacyjnego ASP.NET:
aspnet−regiis.exe-i (w przypadku Cassini: gacutil /i C:\Cassini\Cassini.dll).

Należy również zainstalować .NET Framework Software Development Kit, który jest
dostarczany wraz z Microsoft Visual Studio.

Po przeprowadzeniu tej instalacji, strony stworzone w technologii ASP.NET, dodane
do serwera IIS zaczną działać. Aplikacje należy umieścić w katalogu standardowym
C:\Interpub\wwwroot dając dostęp do nich serwerowi lub dodając nowy katalog ze
stroną do programu IIS. Po skonfigurowaniu IIS można przeglądać tworzone witryny
przez lokalny serwer internetowy dostępny pod adresem http://localhost/.

4. Interaktywny moduł obsługi CO

Moduł obsługi CO powinien spełniać wymagania, które podzielono na dwie grupy:
- wymagania niefunkcjonalne,
- wymagania funkcjonalne.

Do podstawowych wymagań niefunkcjonalnych zaliczyć należy: zdalną obsługę CO,
udostępnienie wybranych opcji po zalogowaniu, przyjazny interfejs użytkownika oraz
zabezpieczenie przed wprowadzeniem przez użytkownika niewłaściwych danych. Nato-
miast wymagania funkcjonalne stawiane aplikacji to: zarządzanie klastrem obliczenio-
wym, uruchomienie aplikacji rozproszonych, przeglądanie wyników, zapis rezultatów,
możliwość wprowadzania danych wejściowych, sprawdzenie mocy obliczeniowej uzyska-
nej do obliczeń, a także generowanie danych statystycznych i ich prezentacja. Wszystkie
wymienione opcje powinny być dostępne przez Internet [3].

Należy nadmienić, iż w przyjętym podejściu niezbędne okazało się stworzenie dodat-
kowych aplikacji, odczytujących informacje o zasobach procesora poszczególnych węzłów
oraz pobierających te dane i agregujących je.

4.1. Witryna Centrum Obliczeniowego. Pierwszym elementem modułu jest strona
internetowa umożliwiająca zdalne uruchamianie programów do obliczeń rozproszonych
na wybranych komputerach. Funkcjonalności tej witryny przedstawiono na diagramie
hierarchii wymagań (Rys. 1). Można zauważy, że użytkownik bez autoryzacji ma dostęp
tylko do strony głównej witryny i do strony zawierającej informacje kontaktowe. Po
zalogowaniu (Rys. 2a) możliwe jest uruchamianie programów, sprawdzenie rezultatów

5IIS (ang. Internet Information Services - Internetowe Usługi Informacyjne)
6Cassini - alternatywny serwer do IIS. Umożliwia także utworzenie serwera WWW na oprogramo-

waniu takim jak Windows XP Home Edition.
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ich działania czy odczyt obciążeń procesorów na komputerach wykorzystywanych do
obliczeń.

Jak wspomniano, aplikacja internetowa została wykonana w technologii ASP.NET 2.0.
Witryna składa się z dwóch stron, dla osób niezalogowanych i dla zalogowanych. Dodat-
kowo, do stworzenia podstron użyto technologiiMasterPage pozwalającej na wielokrotne
wykorzystanie raz zdefiniowanych, a powtarzających się elementów oraz kontrolkę Con-
tentPageHolder umożliwiającą umieszczenie danych zamieszczonych na innych stronach.
Wszystko poza tą kontrolką jest statyczne i wspólne dla określonych stron. Wykorzysta-
no również właściwość Visible, która pozwoliła na ukrywanie zbędnych, na danym etapie
obsługi, kontrolek. Rozwiązanie to wyeliminowało wielokrotne niszczenie i dynamiczne
tworzenie przycisków, które ponadto przechowują poprzednio wprowadzone ustawienia.

Rysunek 1. Diagram hierarchii wymagań funkcjonalnych interaktywne-
go modułu obsługi CO

Rozpoczęcie pracy należy poprzedzić konfiguracją klastra poprzez wybór jego węzłów
oraz ilości procesów dla nich przeznaczonych (Rys. 2b). Dokonuje się to przez automa-
tyczne wyszukiwanie bądź konfigurację ręczną czyli podanie numerów IP wraz z liczbą
procesów. Automatyczny wybór hostów bazuje na odbieraniu komunikatów zawierają-
cych dane komputerów gotowych do przyjęcia zadania. Informacje te są stale zapisywane
i weryfikowane (Rys. 2c), stanowiąc bazę danych o aktualnych zasobach systemu oblicze-
niowego. Kolejnym krokiem jest podanie parametrów początkowych oraz uruchomienie
programu obliczeniowego. Rozpoczęcie obliczeń realizuje się przez utworzenie obiektu
Process znajdującego się w przestrzeni nazw System.Diagnostics i wywołaniu metody
start. Dodatkowo należy wskazać plik z kodem źródłowym przez dodanie jego nazwy do
właściwości FileName, (np. myProcess.StartInfo.FileName = ”program”;). Operacja ta
(wywołanie metody myProcess.Start();) uruchomi program jako nowy proces systemu.

Podstrony ”wynik” oraz ”wykresy” (Rys. 1) umożliwiają przeglądanie wyników i sta-
tystyk dotyczących obliczeń przeprowadzonych po uruchomieniu programu, a także kon-
trolę użycia zasobów poszczególnych węzłów.
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Rysunek 2. Interaktywny moduł obsługi CO. Podstrona: a) logowanie,
b) wybór komputerów i liczby procesów do obliczeń, c) przedstawia wy-
korzystanie procesorów klastra obliczeniowego

4.2. Aplikacja ”Klient”. Moduł obsługujący Centrum Obliczeniowe musi się skła-
dać również z aplikacji ”Klient” pracującej na poszczególnych węzłach. Zadaniem tegoż
programu jest permanentne pobieranie informacji o stanie procesora i przekazywanie
ich do serwera agregującego te dane. Generowana komunikacja nie powinna dodatko-
wo obciążać zbytnio systemu obliczeniowego, a w szczególności sieci. Zdecydowano więc
o oparciu ruchu sieciowego na protokole TCP, zapewniającym fakt dotarcia wysyłanych
pakietów do celu, zaś dane o stanie procesora są pobierane i wysyłane co pewien czas,
co minimalizuje komunikację sieciową.

Sprawdzenie informacji o zużyciu procesora jest możliwe po dodaniu przestrzeni nazw
System.Diagnostics, zawierającej klasę PerformanceCounter. Klasa ta udostępnia me-
todę NextValue() zwracającą liczbę rzeczywistą z przedziału < 0, 100 >, stanowiącą
procentową informację o wykorzystaniu procesora przez wybrany proces. W celu otrzy-
mania miarodajnych rezultatów należy obiekt tej klasy ustawić na odpowiedni proces
(w tym przypadku należy sprawdzić udział procesu bezczynności). Na listingu 1 przed-
stawiono fragment kodu realizującego wymienione zadania.

// ustawienie PerformanceCouner na pobieranie danych procentowego
// użycia czasu procesora na "Proces bezczynności "
this . performanceCounter1 . CategoryName = " Proces" ;
this . performanceCounter1 . CounterName = " Czas procesora (\%) " ;
this . performanceCounter1 . InstanceName = " Idle " ;

Listing 1. Ustawienia obiektu PerformanceCounter

W przypadku procesorów dwu- i więcej rdzeniowych metoda NextValue() zwraca su-
mę liczb z przedziałów < 0, 100 >. Niestety na obecnym etapie rozwoju aplikacji nie
mam informacji o poszczególnych rdzeniach. Pobieranie informacji o CPU następuje
w obiekcie klasy Timer, który co określony czas (Interval) wywołuje w zdarzeniu Tick
kolejny obiekt klasy BackGroundWorker. Obiekt ten posiada zdefiniowane zdarzenie
RunWorkerAsync wykonujące zamieszczony kod asynchronicznie. Dzięki takiemu po-
dejściu aplikacja nie zawiesza się podczas próby wysłania danych.
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Wysyłanie danych przez sieć jest możliwe po dodaniu przestrzeni nazw takich jak
System.Net.Sockets i System.IO. Z pierwszej potrzebna jest klasa TcpKlient, a dru-
giej NetworkStream oraz BinaryWriter. System.Net.Sockets zawiera klasy potrzebne do
utworzenia komunikacji. Jedną z klas jest TcpKlient umożliwiająca stworzenie obiektu
mogącego wysyłać bądź odbierać dane przy pomocy protokołu TCP/IP. Należy podać
w tym obiekcie adres IP i numer portu komputera, z którym ma się łączyć. Po ustawie-
niu połączenia wysyłanie informacji odbywa się za pomocą strumieni, które są obiektami
klas znajdujących się w przestrzeni nazw System.IO. Umieszczenie instrukcji w bloku
try powoduje, że podczas podania niepoprawnych danych lub problemów z komunika-
cją, program będzie prawidłowo działać. Fragment kodu odpowiedzialny za pobieranie
i wysłanie danych o procesorze do serwera przedstawia listing 2.

private void backgroundWorker1 DoWork (object sender, DoWorkEventArgs e)
{
try
{
// tworzenie obiektu klasy TcpClient, wymagane podanie numeru portu
// i adresu IP urządzenia z którym ma sie skomunikować
klient = new TcpClient ( host , port ) ;

// ns - obiekt klasy NetworkStream . Ustawianie na strumień klienta
ns = klient.GetStream ( ) ;

// ustawienie obiektu klasy BinaryWriter na
// wcześniej stworzonym NetworkStream
pisanie = new BinaryWriter ( ns ) ;
if ( checkBox1.Checked )

// processor dwurdzeniowy
cpu = ( ( int ) (200 - per formanceCounter1.NextValue ( ) )
-100) / 200;

else
// processor jednordzeniowy

cpu = ( ( int ) (100 - per formanceCounter1.NextValue ( ) )
- 100) / 100;

label1.Text = cpu.ToString ( ) ;
// wysyłanie danych do klienta odbywa sie przez obiekt klasy
// BinaryWriter : pisanie i wywołanie metody Write
pisanie.Write (cpu.ToString ( ) ) ;

}
catch {}

}

Listing 2. Kod źródłowy programu pobierającego i wysyłającego przez protokół
TCP/IP dane o procesorze

4.3. Aplikacja ”Serwer”. Ostatnią składową modułu jest aplikacja odbierająca da-
ne od programów ”Klient”. Jej zadaniem jest dodatkowo przetworzenie otrzymanych
informacji w celu zapisania do pliku .xml przy pomocy technologii LINQ.
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Realizację pobierania danych można wykonać przez utworzenie obiekt typu TcpListe-
ner, Konstruktor tegoż obiektu wymaga adresu IP karty sieciowej, na której ma nasłu-
chiwać oraz numeru portu. Listing 3 przedstawia fragment kodu programu służący do
nawiązywania połączenia z ”Klientami” na określonym przedziale portów. Po zaakcep-
towaniu połączenia, przy pomocy obiektów BinaryReader i NetworkStream, następuje
odczyt przekazywanych informacji.

// utworzenie obiektu typu TcpListener jest możliwe po podaniu
// adresu IP na którym ma być przeprowadzony nasłuch na podanym porcie
serwer = new TcpListener (adresIP , (int) numericUpDown1 .
Value+count ) ;
// ustawianie na kolejnym porcie z określonego przedziału
count++;
if ( count > ( int ) numericUpDown2 . Value - ( int ) numericUpDown1 .
Value )
{ zapis() ; count = 0 ; }
// uruchomienie nasłuchu na porcie
serwer.Start();
// utworzenie obiektu klasy TcpClient z akceptowanego polaczenia
przychodzącego
klient = serwer.AcceptTcpClient();
//wyciąganie informacji o numerze IP danego klienta
IP = ( IPEndPoint ) klient.Client.RemoteEndPoint ;
// ustawianie obiektu klasy NetworkStream na strumieniu klienta
ns = klient.GetStream();
// obiekt klasy BinaryReader pobiera dane z NetworkStream
czytanie = new BinaryReader(ns);

Listing 3. Fragment kodu źródłowego programu pobierającego informacje o obciążeniu
procesorów

Każda odebrana od ”Klienta” dana zostaje dodana do obiektu typu ListBox. Kolej-
nym etapem jest wywołanie funkcji zapis() (Listing 4), odpowiedzialnej za zapis infor-
macji do XML przy wykorzystaniu technologii LINQ.

private void zapis ( )
{
try
{
XDocument doc = new XDocument ( ) ;
XElement root = new XElement ( " root " ) ;

// przejście po wszystkich elementach ListBox ,
// wprowadzenie informacji do nowego elementu "cpu" i dodanie go
// do głównego elementu "root"
foreach ( string element in listBox2.Items )
{
XElement cpu = new XElement ("ip", element ) ;
root.Add( cpu ) ;

}
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// dodanie elementu " root " do dokumentu XML
doc.Add(root);

// zapisanie dokumentu do pliku
doc.Save("CPU . xml");

} catch { zapis(); }
}

Listing 4. Fragment kodu odpowiedzialny za zapis danych do pliku XML

4.4. Wnioski. Należy zauważyć, iż zaprezentowana aplikacja, dzięki zastosowaniu tech-
nik nowoczesnych narzędzi programistycznych, realizuje wszystkie stawiane przed nią
zadania. Interesującą funkcjonalnością wydaje się również możliwość dodawania przez
użytkownika kodu programu gotowego do pracy czy przesyłanie jego wersji sekwencyjnej
do zrównoleglenia przez osobę nadzorującą pracę klastra. Podkreślić także trzeba moż-
liwość zdalnej obsługi CO bez względu na system operacyjny, z którego się korzysta,
jedynym ograniczeniem wydaje się być konieczność posiadania dostępu do internetu.

Planowane jest dalsze udoskonalenie modułu obsługi. Prace będą przebiegać w kie-
runku odczytu obciążenia poszczególnych rdzeni procesora, pamięci RAM, ich graficznej
prezentacji, ale również budowy modułu do wizualizacji rezultatów odczytanych przy
pomocy technologii LINQ.

5. Podsumowanie

Niniejszy artykuł przedstawia proces projektowania, implementacji oraz działania
aplikacji do obsługi Centrum Obliczeniowego PWSZ w Chełmie. Do głównych zadań
realizowanych przez moduł należą: konfiguracja klastra obliczeniowego, uruchamianie
obliczeń oraz agregacja ich wyników, dodawanie nowych programów obliczeniowych,
udostępnianie informacji o bieżącym wykorzystaniu obciążeń poszczególnych węzłów,
zdalna obsługa klastra czy łatwość obsługi. Realizację tychże zadań osiągnięto dzięki
zastosowaniu ASP.NET oraz MS Visual Studio, będących znakomitymi narzędziami do
tworzenia zaawansowanych aplikacji. Ważkość problemu podkreśla również fakt wyposa-
żania komputerów osobistych w wielordzeniowe procesory, powszechność występowania
niewykorzystanych zasobów w małych grupach roboczych oraz dedykowanie tejże apli-
kacji na najpopularniejszy, wśród przeciętych użytkowników, system operacyjny jakim
jest MS Windows.
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ASP.NET - INTERACTIVE MODULE OF THE COMPUTING CENTRE
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Abstract. The main goal of this paper is to develop the interactive module of Computing Center.
This module should enable the configuration of the computer cluster, the start of the computations and
the easiness of service. The implementation of these tasks in ASP.NET and C#, as well is also shown.


