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Editorial
The second (first) edition of WCGA held on February 2004 (2003), in conjunction with
the Summer Programme of LNCC, in Petrópolis-RJ, Brazil. WCGA04 (03) saw a good
combination of the many different flavors of grid computing in: infrastructure,
middleware, networking and applications, with thirty two (twenty seven in 2003)
technical presentations and seven posters generating discussions on several stimulating
topics including, Classic Grids, Object and Service-based Grids, Scheduling, and
Applications such as Bioinformatics, Meteorology and E-Government, among others.
WCGA03 generated increasing interest in the community and we built on this tradition
for this year. Far from exhausting the topics of interest, the previous edition paved the
way for a second edition of the workshop. The current proceedings contain the
contributions of those authors that provided a corresponding text to their presentation.
Finally, the workshop coordination would like to thank all the authors, and participants
for presenting their work and contributions on research in computational grids and
applications, to thank all the members of the program and organizing committee for
helping to shape the workshop program and activities, and additionally to thank the
sponsors from LNCC, RNP, NCSA, MCT SUN, CIMCORP, SGI , Banco do Brasil, and
SBC.
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III Workshop de Computação em Grid e Aplicações (WCGA05)
Editorial
A segunda (primeira) edição do WCGA realizado em fevereiro de 2004 (2003), em
conjunto com o Programa de Verão do LNCC, em Petrópolis-RJ, Brasil, recebeu uma
combinação interessante de diferentes áreas de computação em grid como: infraestrutura, middleware, redes e aplicações, com trinta e dois (vinte e sete em 2003)
apresentações técnicas e sete posters fomentando discussões em vários tópicos
interessantes, incluindo grids clássicos, grids baseados em objetos e serviços,
escalonamento, e aplicações, tais como bioinformática, meteorologia e governo
eletrônico, entre outros. A edição de 2003 do WCGA gerou um interesse crescente na
comunidade e longe de esgotar os temas de interesse, esta edição anterior pavimentou o
caminho para esta segunda edição do workshop. Estes anais contêm as contribuições
dos autores que forneceram o texto correspondente as suas apresentações.
Finalmente, a coordenação do workshop gostaria de agradecer a todos os autores e
participantes pela apresentação dos trabalhos e contribuições de pesquisa em
computação em grid e aplicações, agradecer a todos os membros dos comitês de
programa e de organização pela ajuda na elaboração do programa do workshop e nas
atividades, e adicionalmente agradecer os apoios de LNCC, RNP, NCSA, MCT SUN,
CIMCORP, SGI, Banco do Brasil e SBC.
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Execution of Parallel Applications in the InteGrade
Middleware Using the BSP Model∗
Andrei Goldchleger1†, Carlos Alexandre Queiroz1 , Fabio Kon1 ,
Alfredo Goldman1 , Renato Cerqueira2
1

Department of Computer Science
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{andgold,carlosq,kon,gold}@ime.usp.br
2

Department of Informatics
PUC-Rio
rcerq@inf.puc-rio.br
Abstract. InteGrade is an object-oriented grid middleware infrastructure whose
goal is to leverage existing computational resources in organizations. Rather
than relying on dedicated hardware such as reserved clusters, InteGrade focuses on using user desktops, machines in instructional laboratories, shared
workstations, as well as dedicated clusters.
In this paper, we describe the recently added support for the execution of parallel
applications on top of InteGrade. Using these new capabilities, it is possible to
distribute a single application over a collection of InteGrade nodes distributed
across local- and wide-area networks. The paper describes the implementation of the middleware supporting BSP parallel applications (with synchronized
communication among nodes) and discusses future work.

1. Introduction
Grid Computing [Foster and Kesselman, 1999] represents a new trend in distributed computing. It allows leveraging and integrating computers distributed across LANs and
WANs to increase the amount of available computing power, provide ubiquitous access to
remote resources, and act as a wide-area, distributed storage. Grid computing technologies are being adopted by research institutes on a wide variety of scientiﬁc ﬁelds, such as
biology, physics, astronomy, and economics.
InteGrade [Goldchleger et al., 2004] is a Grid Computing system aimed at commodity workstations such as household PCs, corporate employee workstations, and PCs
in shared laboratories. InteGrade uses the idle computing power of these machines to
perform useful computation. Our goal is to allow organizations to use their existing computing infrastructure to perform useful computation, without requiring the purchase of
additional hardware. Moreover, users who share the idle portion of their resources should
have their quality of service preserved by the InteGrade middleware.
∗
†

This work is supported by a grant from CNPq, Brazil, process #55.2028/02-9.
Andrei Goldchleger is partially supported by a graduate fellowship from CAPES, Brazil
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Before the work presented in this paper, InteGrade allowed for the distribution
and execution of applications in Grid machines but it lacked explicit support for parallel
applications. If a user wanted to execute a parallel application in which each part of
the application ran on a different Grid machine, the only possibility was to program it
manually, since no middleware support was available for distributing a single application
across many nodes.
To solve this limitation, we implemented support for distributing and executing
two different kinds of parallel applications. First, we extended InteGrade’s interface to
support parametric applications in which there is no communication among application
nodes. Second, we implemented a modern parallel computing model (Bulk Synchronous
Parallel (BSP) [Valiant, 1990]) to support applications whose nodes do communicate
with each other. The BSP reference implementation is University of Oxford’s BSPlib
[The Oxford BSP Toolset, 2003, Hill et al., 1998]. The BSPlib core library is simple and
composed of only 20 functions. When compared to PVM [Sunderam, 1990] and MPI
[Forum, 1993], two popular parallel computing libraries, BSP offers a much more elegant
computing model and simpler programming library.
To the best of our knowledge, InteGrade is the ﬁrst Grid platform to provide support for the BSP model. In this paper, we discuss the implementation of the BSP model
on top of the InteGrade Grid middleware, using its distributed scheduling and allocation
services.

2. BSP over InteGrade
There are a number of BSP implementations available, but Oxford’s BSPlib
[Hill et al., 1998] is considered the reference implementation. In order to ease application migration to the grid environment, one of the objectives of the InteGrade BSP implementation is to allow existing applications written for the Oxford BSPlib to be executed
over InteGrade with little or even no modiﬁcations. Thus, we strictly adhere to the API
deﬁned by Oxford’s implementation targeted for the C language1 . The task of converting
an existing application for BSPlib to execute over InteGrade consists only in including a
different header ﬁle, recompiling and re-linking the application with the appropriate InteGrade libraries. We consider this to be a considerable advantage for programmers, since
they will be able to execute existing applications over resources controlled by InteGrade
without the cost of porting the applications.
Another important design decision was not to overload the core InteGrade interfaces with methods related to BSP. As InteGrade is still a work in progress, we consider
important to keep interfaces small, describing only the essential functionality. All BSP
related methods, including the internals of our implementation, are kept on separate IDL
interfaces. For example, the scheduling system remains unchanged even with the addition
of parallel applications. It is the responsibility of the BSP library to arrange for application startup, and it does so by building over the existing scheduling system for regular
applications. Although we consider this independency important, we recognize that this
approach has its drawbacks. The impossibility of the scheduler to make gang scheduling
1

There is also a Fortran implementation of the BSPlib. However, InteGrade currently does not support
Fortran.
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decisions may lead to sub-optimal scheduling performance. However, we are trying to
ﬁnd a compromise solution between the two extremes.
Finally, our BSP implementation uses CORBA for inter-task communication.
CORBA gives us the advantages of an easier and cleaner communication environment,
shortening development and maintenance time. One could argue that CORBA’s IIOP
is far from being the ideal communication protocol for a parallel programming library.
However, we remind that InteGrade beneﬁts from otherwise wasted computing resources,
and applications are executed on a highly dynamic environment, so raw performance
is not one of our major objectives at the moment. Additionally, some experiments
[Román et al., 2001] with compact ORBs show a slowdown in communications of only
15% when comparing CORBA to raw sockets. This means that using CORBA does not
necessarily imply in poor communication performance.
2.1. The Implementation
The Oxford BSPlib has two means of inter-task communication. Direct Remote Memory Access (DRMA), which allows a task to read from and write to the remote address
space of another task, and Bulk Synchronous Message Passing (BSMP), that implements
message passing communication between tasks. We have currently implemented all of
DRMA, which already allows simple BSPlib applications to be executed. We have also
implemented other library methods such as the initialization routine, which is mandatory
for all BSP programs, the barrier synchronization, and some simple enquiry methods. The
complete list of implemented methods follows.
• bsp begin: initializes a BSP application.
• bsp pushregister: declares that a given memory address can be accessed by
other tasks.
• bsp popregister: removes the last registration of a given memory area, i.e.,
makes a given memory area unavailable for remote access.
• bsp put: writes on the memory of another task.
• bsp get: fetches data from the memory of another task.
• bsp sync: the synchronization barrier.
• bsp pid: returns the BSP process ID of the calling task (local method).
• bsp nprocs: returns the number of tasks of the parallel application.
In our implementation, each of the component tasks of a parallel application has
an associated BspProxy. The BspProxy is a CORBA servant responsible for receiving
BSP related communication for a given task. The proxy contains methods corresponding
to methods deﬁned in the BSP API, such as bsp put, and also contains methods that
are internal to our implementation. The creation of BspProxies is entirely handled by
the library and is totally transparent to library users. The library also creates a StubPool,
which is responsible for the instantiation of client stubs to access the proxies of other BSP
tasks. As each of the tasks of a given application potentially communicate with all the
other tasks, the pool organization of these stubs allows us to save memory by sharing only
one copy of the O 2 library2 .
O2 , our CORBA ORB, is written in Lua [Ierusalimschy et al., 1996] and it is loaded by the Lua runtime
in the beginning of the application.
2
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BSP parallel applications need a means to initialize the execution, spawn additional tasks, and manage synchronization barriers. In our implementation, these functionalities are built directly in the library, without requiring any additional services dedicated
to parallel applications. The ﬁrst process that compose a BSP application, from now on
called Process Zero, is responsible for spawning the remaining tasks by engaging in negotiation with the Global Resource Manager (GRM) 3 . It is also responsible for allocating
a PID to each of the remaining BSP tasks, and coordinate synchronization barriers.
Parallel applications are executed in the following way: users register applications
in an application repository using the Application Submittion and Control Tool (ASCT).
Parallel applications are registered in the same way as sequential ones. When a user
wants to execute a registered parallel application, he uses the ASCT to make a request
to the GRM. This request is identical to what is done when requesting the execution of
a sequential application. He also speciﬁes a conﬁguration ﬁlename speciﬁc for parallel
application execution. It is important to note that this ﬁlename is not used by the GRM in
any way, it is simply forwarded to the Local Resource Managers (LRMs) which will host
each of the tasks that compose the parallel application. When a request reaches a LRM,
it downloads the conﬁguration ﬁle from the ASCT.
The bsp begin method determines the beginning of the parallel section of a BSP
application. As we stated before, Process Zero is responsible for launching all remaining
tasks, so it is essential that the library knows wether a given task is Process Zero or not.
This information is obtained from the conﬁguration ﬁle, which also holds the number of
tasks that must be spawned. During bsp begin, the conﬁguration ﬁle is read:
• if the process is the Zero: the library instantiates an ASCT, which can be used
through a programmatic interface to request the GRM to schedule the execution
of the remaining tasks. Before sending the execution requests, a modiﬁed version
of the conﬁguration ﬁle is generated, suitable for all the other tasks to be spawned.
This new conﬁguration ﬁle contains an indication for the remaining tasks that they
are not Zeros and also contains an IOR that can be used to contact Process Zero.
After the requests are made, Process Zero still have the responsibility of allocating
PIDs to all other tasks. It also collects the IOR of each task, and once it gets all
of them, it broadcasts them to each of the other tasks, so that on subsequent steps
tasks can communicate among each other directly.
• if the process is not the Zero: all it has to do is to instantiate its servant, send a
registration message to Process Zero, which is reachable by the IOR contained in
the conﬁguration ﬁle, and wait until it receives a PID and, subsequently, the IOR
of all other processes.
At the end of bsp begin, each of the processes has a BSP PID and the IORs of
all other processes, which are used to instantiate stubs for remote communication. The
communication between tasks are made through BspProxies and StubPools, as CORBA
remote method invocations.
Computation in the BSP model is composed of supersteps, where each superstep
is composed of computation and communication, followed by synchronization barrier.
Operations such as bsp put and bsp pushregister only become effective at the
3
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end of the superstep. bsp synch is the method responsible for establishing synchronization. In our implementation, it works as follows: when each task calls bsp synch
(including Process Zero), it sends a synch message to Process Zero and then stops executing. When Process Zero receives synch messages from all other processes, it broadcasts
a synch done message to the other processes, which then can process all pending operations, such as bsp put, bsp pushregister, etc. . .

3. Future Work
This section presents some research and implementation tasks that will follow the work
described in this paper as well as some open problems.
• Full BSPlib implementation: we still have to implement several methods deﬁned
by the BSPlib library. Namely, all BSMP methods are still missing, as well as
methods for aborting the execution, and some enquiry methods.
• Checkpointing: Oxford’s BSPlib provides checkpointing for parallel applications.
InteGrade does not yet provide checkpointing for applications, not even for sequential ones. However, checkpointing is a planned feature in InteGrade. It is
still unclear if checkpointing for BSP applications are going to be provided by the
InteGrade core or if it is going to be made speciﬁcally for parallel applications.
However, supersteps seem to be a good checkpointing unit, since at the end of a
superstep all tasks of a parallel application are in a consistent and agreed state.
• Optimizations: although it is unlikely that we will reach the level of optimization
reached by Oxford’s implementation, since it includes some hardware-speciﬁc
assembly code, there are still a number of logical optimizations that can be performed. For example, our synchronization barrier relies on gathering all synch
messages at Process Zero and then broadcasting synch done messages. More
efﬁcient algorithms [Hill and Skillicorn, 1998] based on message trees are available and could be implemented in our library.
• Fault tolerance: our implementation does not entirely handle failure situations.
Some situations are handled by the underlying software layer; for example the
ORB should detect and handle network failures. Checkpointing will also help
to recover the computation in case of hardware failure or power loss. However,
scheduling still does not handle scheduling failures, for example, if the number of tasks in a parallel application exceeds the amount of available computing resources. In such a situation, the current implementation just blocks, since
bsp begin will never complete. Thus, we still have to better deﬁne and implement failure detection and recovery.
• Benchmarking and proﬁling: benchmarking will show us how our implementation
compares to other BSP implementations, including BSPlib. We can even include
some implementations of MPI in the comparison if we write the test programs
according to the BSP model. Proﬁling would help us to ﬁnd and eliminate bottlenecks currently present in our implementation.

4. Conclusions
In this paper, we described the implementation of the support for parallel applications
in the InteGrade middleware infrastructure for Grid Computing. Thanks to the object7
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oriented architecture of InteGrade and its use of an elegant and mature distributed object
model (CORBA), the implementation of the extra functionality was relatively easy to add.
To the best of our knowledge, InteGrade is the ﬁrst Grid Computing platform to support
BSP, a modern, simple, effective, and elegant model for parallel computing.
InteGrade is available as free software in the FAPESP open-source incubadora
(http://incubadora.fapesp.br/projects/integrade). Documentation
and more information is available from the project main site (http://gsd.ime.usp.
br/integrade). We would like to encourage researchers and software developers
from other institutions both to use InteGrade in new applications and environments and
to help extending the middleware, providing new functionalities.
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National Laboratory for Scientific Computing
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Abstract
In this paper we propose a middleware infrastructure adapted for supporting scientific visualization
applications over a Grid environment. We instantiate a middleware system from CoDIMS, which is an
environment for the generation of Configurable Data integration Middleware Systems. CoDIMS adaptive
architecture is based on the integration of special components managed by a control module that executes
users workflows. We exemplify our proposal with a middleware system generated for computing particles
trajectories within the constraints imposed by a Grid architecture.

1. Introduction
CoDIMS (Configurable Data Integration Middleware System) [1] is a middleware environment for the
generation of adaptable and configurable data integration middleware systems. Data integration systems
[17,18,19,20,21,22,23,24] were designed to provide an integrated global view of data and programs
published by heterogeneous and distributed data sources. Applications benefit from these type of systems
by transparently accessing published resources independently of their localization, data model and original
data structure.
With CoDIMS we aim at providing an architecture that can be adapted to new data integration
application requirements, so that light weight middleware systems can be generated that conform to the
requirements of the applications.
In this paper we focus on the configuration of the CoDIMS environment to support the execution of
scientific applications in a grid architecture. As an example of such applications, we consider the
computation of particles (i.e. virtual particles) trajectories for a flow vizualization application. The
trajectory computing problem (TCP) combines the processing of huges datasets, storing particles and
velocity information in a time instance, with intensive calculations for the interpolation of particles
positioning in the path.
Our goal is to devise a middleware system to be used in experimentations with different strategies for
the efficient computation of particles trajectory in a flow through the use of a Grid [35] infrastructure being
developed at the LNCC (http://netra01.lncc.br). We introduce the initial design of such architecture and
sketch a possible parallel execution engine.
The rest of this paper is organized as follows. In Section 2 we introduce some background in data
integration and on the fluid dynamics problem. Next, we in Section 3 we present the CoDIMS approach
and its architecture. Section 4 presents the particles tracing problem and specify the middleware
components that support its computation in a grid environment. Finally, Section 5 concludes and points to
future work.

2. Background and Related Work
According to [11] and [12], database research groups must explore extensibility and componentization
in systems development, in order to generate efficient, flexible, and lightweight systems. In the first half of
the nineties, some important projects proposed techniques to produce extensible DBMS. EXODUS [13]
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and GENESIS [14] were the first projects that proposed a more general approach for DBMS construction
through DBMS generators.
More recently, the development of software based on component [15] [16] has gained importance as a
technique for developing flexible systems. New application requirements can be served by modifying
existing components or by adding new ones with compatible interfaces.
The problem of integrating heterogeneous data sources has received a great attention from the database
community. This can be noted by the number of systems proposed, each one having a special type of
application in view. One may want to classify these initiatives according to the type of application they
were designed for supporting. A first category includes those systems specificaly designed to integrate data
from different sources that are the basis for the creation and maintenance of Web sites, like Araneus [17]
and Strudel [18]. A second category groups those systems based on mediation technique, like: TSIMMIS
[19] and DISCO [20]. A third category are database oriented: MIRO-Web [22], Garlic [23]. Finally,
MOCHA [24] and LeSelect[21] are considered data integration middlewares, in the sense that they extend
tradional data integration services with mechanisms for user defined function execution. In this scenario,
user queries can be seen as simplified workflows over distributed and heterogeneous data and programs.
As suggested by the above classification, these systems are designed having a specific application in
mind. Supporting new application requirements may entail quite a strong developing effort. Systems
directed towards supporting a wide spectrum of applications are commonly large and heavy which
translates into execution inefficiency and complexity in use.
The middleware been proposed aims at addressing scientific vizualizatoin problems. As an example of
such applications we will consider particles tracing problems[ 5,8,4,9]. They can be mathematically defined
by an initial value problem[30]:
dx /dt = F(x,t), x(0)=P0, (1)
where F:R3x R+ -> R, is a time-dependent vector field (velocity, for example). The solution of problem (1)
for a set of initial conditions gives a set of integral curves which can be interpreted as the trajectory of
massless particles upon the flow defined by the field F(x,t). Other particle tracing methods can be used
(streamlines, streaklines, etc.) through slight modifications of the above equation [30].
The problem (1) in general does not have analytical solution. Thus numerical methods must be used [34].
These methods basically generate the particle trajectory step-by-step following some scheme for field
interpolation inside cells[32].
The problem (1) in general does not have analytical solution. Thus numerical methods must be used [11,3].
These methods basically generate the particle trajectory step-by-step following some scheme for field
interpolation inside cells[4].
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W rapper
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Figure 1CoDIMS: architecture overview
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3. The CoDIMS Approach Overview
In this section, we give an overview of the CoDIMS approach. CoDIMS is a flexible and configurable
environment to generate middleware systems. The configuration is obtained through a Control component
that exports the interface of integrated components and maps user request to an executable workflow of
services. In other to flexibilize services implementation, they are implemented using the software
engineering framework technique with hot-spots [7] to be instantiated. Through component reuse or
adaptation of framework components the environment offers an answer for the generation of heterogeneous
data integration systems tailored to specific application requirements.
< < fac ade> >
F ac a deQue ry P ro c es s ing
pars er()
re-writ er()
optim i s er()
quer y -e ngine ()
s end-m es s age()

< < fac ad e> >
Fa cad eTran s a ction Ma na ge r

< < brok er, fac ade> >
Fac adeControl
de fine -c atalog ()
de fine -w o rkflow ()
de fine -m e ta da ta)()
exe c-qu ery()
exe c- s e rvice ()
s e n d-m es s ag e()

begin- tra nsac tion()
abor t- tr ansac t ion ()
c om m it-trans ac tion()

< < fac ade> >
Fac adeConc orrenc y Control
loc k -objec t()
unloc k -objec t()

< < fac ade> >
Fa cad eMetad ataMan eg er

define-m etadat a)()
get-objec t-M D()

< < fac ade> >
Fac adeCom m unic ation
exec-s ub -qu ery()
ge t-D S-s tate()
ge t-s ub -qu ery-s tate()
ge t-n ext-d ata()

< < fac ade> >
Fac adeRul es Man ager
define-rule()
ex ec -rule()

Figure 2CoDIMS Components
A data integration middleware system is responsible for providing access to data that is distributed and
stored over heterogeneous data sources. Given this general definition, the CoDIMS approach for the
development of data integration systems specifies some pre-defined interfaces corresponding to data
integration middleware services (DIMS) commonly presented in this type of systems, which include:
Metadata Metadata Manager, Query Processing, Transaction Manager, Concurrency Control, Rule
Manager and Communication (see Figure 1). For each of these interfaces we provide different components
that may be selected into a configured system. In addition, the environment offers a Control component that
takes part in any configuration.
New interfaces, corresponding to DIMS not initially previewed, can be added to the environment through
their publication in the Control component (see section 3.2) and by providing its implementation. The
added service is included in a workflow sequence to be evaluated by the Control in response to a
corresponding user request. This is the strategy adopted to extend CoDIMS to support the particles tracing
problem.
The flexibility obtained with these techniques can be summarized as follows:
x DIMS components: allows for the publication of DIMS.
x Framework modules: provides DIMS behavior flexibility.
x Control component: enables DIMS integration into a configured system.
DIMS components are integrated via the Control component that is described in the following subsection.

3.1.

System Components Description

The CoDIMS environment includes some basic data integration functionality implemented by the so called
predefined DIMS as well as some interfaces modeled to support DIMS integration and the Control module
for managing such integration. In this section, we briefly describe the functionality of predefined DIMS:
x The Metadata Manager component is responsible for managing data source and global schema metadata. In a
grid environment, this component transparently maps users data views to distributed data sources. User data
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x

x

x
x
x

views are expressed according to a canonical data model adequate to the characteristics of supported
applications. The set of user data views is called integrated global view. Users formulate queries over objetcs in
the global view . The mapping of global views to physical data sources isalso expressed thorugh the Metadata
Manager.
The Query Processing component (QPC) is the most important one in a CoDIMS middleware system.
It provides for the efficient evaluation of queries over distributed resources within a grid environment.
Within the grid, QPC is extended to support data distribution and query parallelism. It interfaces with
Metadata Manager to obtain: mapping, data sources schema, statistics and localization information.
The Communication component is responsible for the communication between the middleware system
and each data source. A wrapper translates local sub-queries into specific data source access method
calls, as in others mediator systems.
The Transaction Manager component is responsible for guaranteeing the ACID properties (Atomicity,
Consistency, Isolation, and Durability) of transactions, for applications where modifications in the data
sources data are permitted. This component will not be part of the grid middleware instance
The Concurrency Control component provides mechanisms for implementing the isolation of
concurrent transactions. This component will not be part of the grid middleware instance
The Rule Manager component enriches the system with active behavior as proposed in [26]. This component
will not be part of the grid middleware instance

DIMS components are integrated via the Control component that is described in the following
subsection.

3.2.

The Control Component

The Control component is the essence of the CoDIMS environment. The Control stores, manages,
validates, and verifies both Physical and Logical Configuration. Physical configuration corresponds to the
selection of DIMS components, their customization according to application requirements, and registration
in the catalog. The selection of DIMS components is subject to the set of offered and required operations
that each DIMS specify. By matching the requirements of all selected DIMS in a configuration, the Control
component validates it.
Logical configuration referes to the execution logic that integrates DIMS components during the
evaluation of a user request. The CoDIMS approach achieves a complete adaptability in terms of services
to be executed in a configured system, by associating to an user request a workflow program [27] of DIMS
invocation. New configurations require the specification of a workflow program to each of its user requests.
During execution, the Control component automatically responds to client requests by scheduling
DIMS services, based on its workflow, and proceeding with DIMS invocation.
Figure 3 presents the Control component class model, its facade and its three main modules. In the
diagram, some specific notation expresses the facade class as extensible, symbolizing its implementation as
an OO framework and static, meaning that the module is not reconfigurable during execution.
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Catalog
catalog-file
define-catalog()
check-configuration()
ch eck-operation()
<<broker, facade, extens ible,s tatic>>

ControlFac ade
W ork flow
define-cat alog()
define-work flow()
define-me tadata()
ex ec -query ()
exec -s ervic e()
s end-m es s a ge()

w orkflow -file
define-w orkflow ()
get-w orkflow -com m and()

S cheduler
w orkflow -com m and-file
exec-query()
update-s chedul in g()
get-next- s ervic e()

Figure 3 – Control Component
The Catalog specifies the physical configuration, which registers each DIMS component present in a
configuration, including its name and offered and requested operations. The Workflow module stores
workflow programs associated to user requests. Finally, the Scheduler module evaluates workflow
programs and following its execution logic and invoking DIMS services, accordingly.
The user of the CoDIMS environment generates a configuration through a process that we present the
next subsection.

3.3.

The Configuration Process

The Control, Communication, Query Processing, and Metadata Manager components must exist in all
configurations. According to the application requirements, other components may be included. The range
of possible configurations of CoDIMS can vary from a midlleware with the functionality of a simple
wrapper to a complex HDBMS. In cases where a full HDBMS functionality is required the middleware
system could incorporate the Transaction Manager and Concurrency Control components.
The process of generating a specific configured system comprehends the following phases:
x Design: the system designer selects the necessary DIMS components. In this phase, new DIMS
components may be projected or existent ones may need adaptation;
x Configuration: the system configurator registers the physical and logical configuration in the Control
component. For this, two script files are executed by the operations: define-configuration and defineworkflow;
x Load Metadata: the application designer (database administrator) defines local, external, and
global metadata through three scripts files to be processed by the defineDuring the Configuration step, the check-configuration method of the Catalog module in Control
component verifies if all the required services are being offered by the component interfaces that
participates in the configuration. In a similar way, the check-operation method verifies if all operations
defined in the workflow are being offered by the specific component. After all these phases, the system is
configured and ready for client requests.

4. A CoDIMS Configuration for the TCP in a Grid
In this section we sketch the extension of the CoDIMS environment to support the particles trajectory
computing problem (TCP) in a grid architecture.

4.1.

The Particle Trajectory Computing Problem

The problem is to devise services needed for computing particles path, in a grid architecture. The input
datasets include information on fluid particles initial position, the geometry of the cell domain
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decomposition and fluid velocity vectors associated to the cell's vertices [Hamann1995]. These datasets are
modelled as the relations:
x Particles (part-id,time-instant,point): particles in their initial position in an instant
x Geometry (id, polyhedron): Cell domain decomposition, modelled as polyhedrons
x Velocity (point,time-instant,velocity): The velocity of fluid in cell vertices
In addition, we consider a program trajectory(particle-id, point, velocity), that computes the next position
of a given particle, producing a tuple t (part-id,point).
The computation of patricles path consists of registering particles positions in a certain frequency. Each
record represents an instant in time and generates data according to the above schema. The TCP aims at
interpolating particles velocity through the fluid path between record intervals, Figure 4.

ti+1
ti
Figure 4 interpolating particles trajectory
The computation of particles position in a time instant can be expresses as a SQL-like query embedded
in a TCP procedure, such as:
Begin TCP procedure
for i= 1 to number-iterations do
select trajectory(p.part-id, p.poin t, v.velocity)
from Particles p, Geometryg, Velocity v
where
p.point matches g..polyhedron. and
proximity(g..polyhedron, p.point) = v.point and
v. time-instant= p..time-instant
end TCPprocedure
The TCP procedure computes particles subsequent positions up to the number of defined iterations. The
computation is encapsulated in a SQL-like statement, where the expensive predicate matches finds a
polyhedron in the geometry according to one particle position and the proximity function returns the
polyhedron closest vertex. The trajectory program is modelled as an user defined function receiving tuples
resulting from spatial joining the relations Particles, Geometry and Velocity.
The TCP problem is an instance of a class of visualization application problems that will benefit from a
middleware infra-structure capable of providing an efficient evaluation within a grid environment. In
particular, we are interested on the problem of load balancing the executions between grid nodes, the
restrictions on available main memory on each node as well as minimizing message exchange between
nodes.

4.2.

A CoDIMS middleware for Visualization applications

In order to cope with the issues raised by the TCP class of applications within a grid environment we
propose a new CoDIMS middleware system configuration. The CoDIMS instance will comprehend the
following components: Control, Metadata Manager, Query Processing, and Communication, see Figure 5..
The Control, Metadata Manager and Communication components implement their traditional functionality,
whereas the Query Processing component is adapted for supporting the visualization application on a grid
environment. It basically provides for parallel evaluation of particles trajectory within grid nodes.
The generated middleware completely encapsualtes the grid environment providing a set of adapted
components, flexible scheduling of services and transparent access to data sources. In addition it will deal
with the problems of: node memory overflow (Out-of-core problem), load balance, and message exchange
between nodes.
In the next sub-section we detail the Query Processing component.
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Figure 5 The TCP CoDIMS architecture

4.2.1.

The Query Processing Component (QPC)

The TC problem once modelled as an SQL-type query allows us to use query processing techniques in
order to cope with the issues raised in the previous section. A first important observation is that the grid
environment can be seen as a loosely coupled query processing system for which parallel and distributed
strategies have been developed. In particular we are interes
The QP component is adapted to support issues raised by the TC problem in a grid environment. It´s
functionality includes a particle partitioning policy component that balances trajectory computation through
available nodes. It is also responsible for the instatiation and management of query engine components
through selected grid nodes, where each query engine computes particles trajectories for data partition
allocated to it.
while maintaining to a minimum the number of message exchanges between them. It also requires
adequate algorithms to deal with the out-of-core problem; that is, techniques to deal with data volumes that
do not fit completely in main memory.
In these lines, a Query Processing DIMS component is designed for
paralleling the execution of the TCP procedure. It is split into three
modules: {\it Query analysis}, {\it Data Partitioning} and {\it Query
Engine}.
A special Query Processing DIMS component is designed for paralleling the execution of the TCA
procedure in a grid architecture. It is split into three modules: Query analysis, Data Partitioning and Query
execution.
The Query analysis module evaluates the syntactic and semantic correctness of user requests. Data
partitioning receives a partitioning policy; retrieves the corresponding relation fragments and stores them in
the designated machine. Finally, the Query execution module process a query execution plan. Figure 4
presents the configured system components: Control, Metadata Manager, Query Processing, and
Communication.
In order to obtain a configured system for this application, we begin by customizing the selected
components. This could be as easy as choosing black-box modules or as hard as coding a specific
component from scratch. Once this is done, we must inform to the Control about the components taking
part in the configuration, as well as, their invocation order from an external request. These tasks, that we
call Physical and Logical configuration, are submitted to the Control component and stored in the Control
catalog module.
In the physical configuration each component presented in the configured system is defined with its
Define Component QueryProceessing
Offered-Operations
analyze (int id, string procedure, int RC)
partition (int id, string policy, string relation, int RC)
query-engine (int id, string op-tree, int RC )
Requested-Operations
meta-data, get-object-MD (int id, string MD-type, string object-name, string obj, int RC)
Communication, exec-subquery (int id, string DS-name, string subquery, string result, int RC)
Communication, get-next-data (int id, string DS-name, string data, int RC)
End-Component
Define Workflow TCP
Operations
QueryProcessing (analyze);
QueryProcessing (partition)
Parallel
QueryProcessing (query-engine);
End-Operations
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both offered and requested operations.
On the top of Figure 5 we present the definition of the Query Processing component with its offered and
requested operations, including their parameters.
In the logical configuration we provide a workflow that defines DIMS schedule. On the bottom of Figure 5
we present a definition for the TCPworkflow.

4.3 The Query Engine Module
The process of computing particles trajectory is modeled through a query execution plan, similar to the
ones in traditional database systems [12]. The query execution plan is evaluated by the query execution
module.
Thus, in order to obtain an efficient solution for the TCP, a QEP must be produced combining
flexibility and efficiency in data partitioning and management of local memory.
In respect to data partitioning, we aim at defining an execution strategy that would keep a balanced use
of Grid resources at the same time that it minimizes the number of messages in between Grid machines. On
the other hand, we need to devise adequate algorithms to deal with the out-of-core problem; that is,
techniques to deal with data volumes that do not fit completely in main memory.
Our first experiment with the TC problems will consider the adaptation of the Spatial Hash-Join [36]
algorithm for combining Particles with the corresponding Velocity vector. The intuition is to split the
Isosurface and Velocity relations into k partitions of size m/n, where m corresponds to the number of points
in the isosurface polygons and n corresponds to the number of pairs of tuples (isosurface,velocity) that fit in
main memory. By doing this, we guarantee that a complete particle trajectory within an isosurface can be
computed in a single site, eliminating inter-site communication. Furthermore, as a consequence, we can
devise a partition policy regarding uniquely the number of particles to be processed by each Grid machine,
which is the basis for a balanced execution.
A CoDIMS configuration for supporting the TCP is going to be implemented at the LNCC. The
communication between components is implemented using RMI (Remote Method Invocation) which
allows for accessing remote components in different Grid machines.

5. Conclusions and Future Work
The
Nowadays, there is an increasing demand for accessing and integrating heterogeneous and distributed
information such as those available on the Web. Applications built on the top of integrated data vary from
read-only to full transactional and ruled-based. Deploying a data integration middleware system capable of
coping with such a variety of requirements over a complex heterogeneous environment is a great challenge.
This work presents CoDIMS, a flexible environment for the Configuration of Data Integration
Middleware Systems. We develop a component-based architecture integrated through a Control module. A
configuration mechanism, based on physical and logical configuration, allows for the selection and
integration of a variable set of adequate components. The Control maps client requests into data integration
middleware system services and provides for their execution based on workflow precedence. Each
individual service component is built as a framework providing for increased flexibility.
The CoDIMS provides for software adaptability through the combination of three techniques: first, the
selection and integration of adequate components through the physical configuration. Second, the
customization of each component through the instantiation of an OO framework. And third, the logical
configuration that allows for the scheduling of services according to requests of client applications.
The flexibility obtained allows for generating data integration middleware systems supporting specific
services and functionality like: an adequate global data model, specific optimization strategies and support
for different models and data types. In addition, ,it allows for the reuse of components or services already
available, ,including remote ones, like: wrappers, parsers, optimizers etc. Moreover, it facilitates
component substitution in a specific component.
The contribution of this work is an approach for the generation of configurable and flexible middleware
system for the integration of heterogeneous and distributed data using components modeled as frameworks.
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Resumo: Dados os custos e benefícios, as grades computacionais podem vir a ser
uma importante e poderosa plataforma computacional para aplicações científicas,
indústrias e comerciais de larga escala. A Grade Computacional GridRio, um dos
primeiros protótipos de uma grade no Estado do Rio de Janeiro, visa criar um
ambiente real para pesquisa em grades computacionais e permitir a colaboração
entre os pesquisadores e instituições através de troca de idéias, experiências, e
resultados. O Projeto EasyGrid tem como meta desenvolver um framework para a
execução automática e eficiente de aplicações MPI em ambientes grades.
Abstract: Given their economic benefits, computational grids will likely become an
important and powerful computing platform for large-scale scientific, industrial
and commercial applications. The GridRio Computational Grid, one of the first
grids in the state of Rio de Janeiro, aims to provide a realistic environment for
research and development in grid computing as well as fostering the exchange of
ideas, experiences and results. The EasyGrid Project is developing a framework to
enable applications to execute efficiently and robustly in grid environments without
placing this burden on the programmer or the user.

1. Introdução
Grades (Grids) Computacionais adotaram o seu nome e o conceito da rede de energia
elétrica (electrical power grid) para capturar a noção ou a visão de fornecer desempenho
computacional de forma eficiente, a um custo razoável, de acordo com a demanda, para
qualquer um que precisar [Foster e Kesselman 1999]. Uma das vantagens mais popular das
grades é fazer poder computacional disponível para usuários que não tem recursos locais
suficientes para executarem suas aplicações. A realização dessa visão, e assim o sucesso das
grades computacionais, depende da habilidade da comunidade científica de implementar um
ambiente onde aplicações tradicionais conseguem obter desempenho com facilidade, ou criar
um ambiente para ajudar programadores desenvolverem novas aplicações capazes de
executarem de forma eficiente na grade computacional.
É imperativa a inserção de plataformas de grades computacionais no Brasil,
principalmente devido ao custo e benefício na solução de problemas científicos e
econômicos. O GridRio surgiu da necessidade de criar um ambiente real para pesquisas em
grades computacionais no Estado do Rio de Janeiro. Essa iniciativa tem como alguns dos
objetivos permitir aos pesquisadores e instituições ganhar experiência na utilização desse
ambiente e facilitar o desenvolvimento de tecnologias grade.
Entretanto, existem relativamente poucas aplicações voltadas a grade para explorar
este novo ambiente computacional. Atualmente, a maioria das aplicações para grade tem
sido escritas por especialistas de grades computacionais e não cientistas, engenheiros e
programadores comuns. Devido às diversos tipos de recursos e o comportamento dinâmico e
*
†
‡
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instável encontrado dos ambientes grades, desenvolver aplicações preparadas para executar
de forma eficiente nesse ambiente ainda é um desafio. Esse fator sozinho é suficiente para
inibir a grande aceitação das grades computacionais. O projeto EasyGrid tenta resolver o
desafio de habilitar aplicações para executar de forma eficiente em ambientes grades sem
colocar o ônus no programador ou usuário. Para isso, o EasyGrid tem como um dos
objetivos transformar as aplicações paralelas em aplicações system-aware. Aplicações
system-aware são auto-adaptativas, ou seja, a própria aplicação realiza modificações visando
a uma adequação às mudanças dinâmicas ocorridas no ambiente de execução. Esse artigo
mostra a situação atual e planos futuros da Grade Computacional GridRio e uma visão geral
da metodologia e do framework EasyGrid.

2. A Grade Computacional GridRio
O GridRio (http://easygrid.ic.uff.br/grid/GridRio.html) é uma iniciativa para criar
uma ambiente grade computacional voltado à pesquisa no Estado do Rio. Os objetivos
incluem ganhar experiência com tecnologias de grade emergentes; criar um ambiente real
para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias grade; facilitar a colaboração entre
pesquisadores e instituições; e fornecer poder computacional para usuários que não tem
recursos locais suficientes para executar suas aplicações.
Essa iniciativa de uma grade computacional no Estado do Rio de Janeiro tornou-se
operacional desde novembro de 2002. Atualmente, o GridRio possui três sites participantes:
o Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (IC/UFF), o Departamento
de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (DI/PUC-Rio) e a
Coordenação de Atividades Técnicas do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
(CAT/CBPF). A configuração atual do GridRio é de 94 processadores com um limite de
desempenho (Rpeak) mais de 300 GFLOPS. Atualmente, o middleware Globus Toolkit é
empregado para a utilização de recursos computacionais no GridRio. As implementações de
MPI utilizadas são o MPICH-G2 nos três sites mais o MPI LAM-7.0 no IC/UFF. O site do
CAT/CBPF possui o OpenPBS instalado para o gerenciamento dos seus recursos locais.
A iniciativa GridRio busca oferecer uma oportunidade para colaboração entre grupos
de pesquisas e instituições através da troca de experiências com, e promover a utilização de,
uma variedade de/varias tecnologias de grade. Por essa razão que a política do GridRio
busca não interferir com as configurações dos sites participantes. Cada administrador local
de sistema tem sobre o seu controle total a configuração do sistema: escolher do sistema
operacional, do middleware, o job manager, e dos softwares a serem instalados localmente,
quais recursos estão disponíveis e o controle de acesso dos usuários para cada recurso. O
objetivo é oferecer uma grande variedade de recursos para os usuários, suporte para
problemas relacionados à computação no ambiente grade e diminuir o trabalho dos
administradores de sistema. Também são disponibilizados na homepage, um guia de
instalação simplificado para administradores e um guia para usuários.
O guia de instalação [Silva 2004] fornece informações quanto à instalação e
configuração do software Globus Toolkit versão 2.4 (http://www.globus.org), incluindo: a
configuração para certificação via o CA do GridRio; a solicitação de certificados para as
máquinas; a configuração dos serviços Gatekeeper, MDS e GridFTP; o registro do GIIS
local no GIIS do GridRio; e como permitir acesso aos recursos locais para usuários do
GridRio. Além disso, o guia de instalação possui explicações sobre: a configuração do
Globus atrás de um firewall; instalação do MPICH-G2; instalação do MPI LAM-7.0;
instalação do XMPI para MPI LAM-7.0; instalação do GSI-OpenSSH; e adicionando um
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novo trusted CA. O guia do usuário oferece informações necessárias para ajudar o usuário
utilizar a grade computacional como: a configuração de variáveis de ambiente na conta do
usuário; como requisitar o certificado de usuário GridRio; como criar e destruir um proxy;
como compilar, gerar um arquivo RSL e executar uma aplicação MPI no ambiente grade.
Atualmente, um número de projetos de pesquisa já estão aproveitando GridRio: Alua
é um modelo de programação dual e da programação orientada a eventos para o
desenvolvimento e gerenciamento de aplicações paralelas e distribuídas no contexto de
grades computacionais; Samba-Grid é um framework para o desenvolvimento de aplicações
paralelas com uma ênfase na identificação de estratégias de balanceamento de carga
apropriadas para a ambiente grade; SSolar está desenvolvendo um sistema computacional de
alto desempenho para pesquisas na área de física; algoritmos branch-and-bound distribuídos
com a capacidade de tolerância a falhas e balanceamento de carga para ambientes grades;
EasyGrid é um framework para a execução automática de aplicações paralelas
implementadas com a biblioteca MPI em ambientes grades.

3. O Projeto EasyGrid
O projeto EasyGrid (http://easygrid.ic.uff.br) tem como meta desenvolver um
framework para a transformação automática dos programas paralelos baseados na biblioteca
MPI em aplicações system-aware. A metodologia EasyGrid visa permitir aos programadores
se concentrar em como explorar o paralelismo e deixar a cargo do framework EasyGrid gerar
uma versão da aplicação capaz de utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis
do ambiente grade para o usuário. O framework será usado para validar uma middleware
direcionada para a aplicação e, além disso, estudar o problema de escalonamento estático e
dinâmico [Boeres 2003], a integração de tolerância à falhas e as estratégias de
escalonamento para aplicações system-aware em grades computacionais.
Inicialmente, o projeto está focado para aplicações paralelas escritas em MPI, devido
ao seu grande uso na área da programação paralela. Para a aplicação obter um desempenho
aceitável é crucial o bom escalonamento das tarefas e das comunicações. Entretanto, não
existe um consenso de qual modelo de escalonamento é mais apropriado para grade. Assim,
a pesquisa está atualmente voltada para o modelo de escalonamento LogP Heterogêneo
(HLogP) e o uso de algoritmos de escalonamento baseados em replicação de tarefas [Boeres
2002] para minimizar os efeitos dos custos de comunicação relativamente mais altos entre os
sites da grade e oferecer algum grau de tolerância no caso de falha de recursos. O modelo
LogP [Culler 1993] considera as sobrecargas de comunicação e a capacidade limitada de
comunicação da rede, e por isso, tem sido usado para modelar uma variedade de sistemas
incluindo redes WAN (Wide Area Networks) [Kielmann 2001].
A Figura 1 mostra um esboço do framework para gerar uma aplicação system-aware
a partir do código fonte MPI do usuário. Na figura, as funções são representadas por
retângulos com cantos arredondados e os arquivos por retângulos regulares. Em adição ao
programa MPI do usuário, também é necessário uma lista de recursos do ambiente grade
(Grid Access File) para qual o usuário tem acesso. O sistema modelador (System Modeler)
cria um modelo de arquitetura HLogP por obtendo informações de um serviço de diretórios,
tal como o MDS do Globus ou NWS [Wolski 2001], ou por medindo diretamente cada
recurso do usuário que está online. Alguns exemplos de informações obtidas são: velocidade
do processador, carga média e atual do processador e latências de comunicação. Sistemas de
predição de comportamento na grade computacional é uma área de pesquisa ativa e um
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número de ferramentas de monitoramento de grade e técnicas para estimar o comportamento
da rede e de recursos tem sido propostos [Wolski 2001].

Figura 1. O Framework EasyGrid
Com base nas características dos recursos da grade disponíveis e da aplicação, um
mapeamento inicial ou escalonamento é produzido pelo escalonador estático da grade (Static
Grid Scheduler) para guiar a execução. O arquivo MPI Host File, equivalente ao arquivo
Globus RSL é gerado pelo escalonador, identifica os recursos para qual cada processo MPI
deve ser alocado. No escalonamento de tarefas, uma aplicação paralela é freqüentemente
representada por um grafo acíclico direcionado ou GAD, onde os nós denotam tarefas (nesse
caso, partes livres de comunicação dos processos MPI) e arestas denotam dependências de
dados (comunicações entre os processos MPI). Enquanto o gerador de grafo de tarefas (Task
Graph Generator) pode ser usado para criar uma representação GAD do programa do
usuário [Sinnen 2000], o gerador de programas MPI (MPI Program Generator) cria
programas MPI sintéticos a partir de representações GAD. Isso facilita a investigação dos
efeitos da granularidade e estrutura do programa (usando GADs pertencentes a benchmarks
de escalonamento) na eficiência do escalonamento gerado e a sua execução no ambiente
grade. Em adição, uma ferramenta educacional compara e analisa os escalonamentos
produzidos pelas diferentes implementações de escalonadores do Static Grid Scheduler. Essa
ferramenta é chamada de Task Scheduling Testbed e pode ser usada como uma portal para o
servidor EasyGrid (EasyGrid Runtime Server) que é capaz de iniciar aplicações EasyGrid,
coletar informações sobre a execução delas e fornecer comparações em tempo real das
execuções atual e estimada estaticamente. Em particular, a última característica é útil para
ajudar determinar a importância da exatidão do modelo arquitetural e os benefícios do
escalonamento estático inicial.
O pré-compilador habilitador da grade (Grid Enabling Pre-Compiler) gera uma
aplicação MPI system-aware usando as informações de escalonamento para reestruturar o
programa MPI original do usuário (isso envolve replicação de processos MPI e reordenação
das comunicações, se considerado vantajoso) e incorporando o middleware apropriado
específico da aplicação (o sistema de gerenciamento da aplicação – SGA). Em ambos os
casos, nenhuma linha de código fonte do usuário é alterada. Enquanto a aplicação do usuário
é transformada automaticamente, por motivos de depuração existe uma clara
correspondência entre o código escrito pelo usuário e o código executado na grade. Assim,
as funções do SGA são embutidas como processos MPI ocultos e integrados dentro da
aplicação do usuário por uma camada que aumenta a capacidade das funções MPI padrão

22

II Workshop on Grid Computing and Applications

[Freire 2003]. Por razões de portabilidade, nenhuma modificação é feita na biblioteca MPI.
O script EGmpiexe cuida de aspetos de autenticação, assegura que cada recurso tem o
executável específico correto para o sistema operacional, e inicia a execução da aplicação.
A execução de aplicações MPI em ambientes grades atuais necessita uma seqüência
de passos que pode ser complexa (e monótona) para usuários inexperientes. Para facilitar a
execução das aplicações esta sendo desenvolvido um ambiente gráfico (portal) onde as
etapas são apresentadas na ordem em que devem ser executadas, e a seqüência de passos
necessária é feita automaticamente através de um simples clique de mouse.
O primeiro passo para a execução de uma aplicação é a criação de um proxy (exige a
identificação do usuário por login e senha), que permite acesso os recursos do grid. O proxy
tem uma duração de validade que é administrada pelo portal. Em seguida é realizada a
leitura do arquivo que contém todas as máquinas que o usuário tem acesso. O passo seguinte
é verificar quais das máquinas selecionadas estão de fato ativas e neste caso obter as
características relevantes destas para a execução de aplicação paralela (Figura 2). De posse
destas informações o usuário escolhe quais das máquinas ativas o Static Grid Scheduler
pode utilizar na execução da aplicação.

Figura 3. O Ambiente EasyGrid

4. Conclusões e Planos Futuros
O GridRio vem atingindo os seus objetivos de criar um ambiente real para pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias grade. Isso pode ser comprovado pelos vários projetos de
pesquisa que utilizam a grade computacional GridRio. Para o futuro, o GridRio possui
planos de aumentar o número de recursos disponíveis através da atualização dos sites
existentes e a inclusão de novos sites de estados fora do Rio de Janeiro. Esperamos até
meados de 2004, que o GridRio possa atingir mais de 200 processadores e 0.8 TFLOPS.
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Outro objetivo a ser alcançado é incluir o GridRio na rede ótica do projeto GIGA sendo
desenvolvido pela RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa).
O Projeto EasyGrid visa fazer aplicações paralelas executarem na grade mais facilmente
especialmente para não especialistas em grade. O objetivo da metodologia EasyGrid é
permitir programadores estarem focados em explorar o paralelismo dentro do problema e
deixar o framework Easygrid reestruturar automaticamente a aplicação para executar de
forma eficiente nos recursos da grade disponíveis. A meta é retirar do programador a tarefa
complexa de habilitar as aplicações para grade. Dessa forma, o programador não precisa
implementar e testar um programa para uma plataforma computacional disponível
localmente e um outro para o ambiente de grade.
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Abstract. SINAPAD is a premier national wide network of high performance
supercomputing centers (CENAPADs) distributed across Brazil. In order to
ease and optimize the use of the computational resources offered, SINAPAD is
developing a computational grid under the acronym GRADPAD. One of the
key components of the functionality of the grid refers to security and user
authentication. We present an overview of the scheme we propose for secure
authentication, privilege management and accounting. It is based on the
national Public Key Infrastructure for the Brazilian academia (ICP-EDU)
proposed by RNP (Rede Nacional de Pesquisa) and the project Diretórios
based on the LDAPS (LDAP+SSL) protocol.

1. Introduction
A collaborative effort is underway for building a national wide computational grid
which can offer a unified, secure and efficient way of accessing the computational
resources scattered across the different high-performance supercomputing centers
(CENAPADs) coordinated by SINAPAD (Sistema Nacional de Computação de Alto
Desempenho). The project, named GRADPAD, uses as the reference implementation
the standard Open Grid Service Infrastructure (OGSI), which forms the foundation of
OGSA [Foster et al., 2002]. In order to guarantee the functionality of the GRADPAD
grid, at the least the following needs must be addressed:
x communication across geographically separated CENAPADs must be secure
and confidentional when sharing resources;
x user privilege management, authorization and accounting of computational
resources must be provided by SINAPAD;
x user registration should be logged to some standard format in a relational
database shared by the different CENAPADs;
The issue of security and user authentication is specified by the GSI based on of the
concept of public-key cryptography (or assymetric cryptography) and the use of digital
certificates, and is a part of the Globus Toolkit. The implementation relies specifically
on the existence of some Directories Infrastructure and Public Key Infrastructure (PKI).
In this paper we present our goals with regard to these issues. Firstly, we give an
overview of the PKI proposed by the Rede Nacional de Pesquisa (RNP) for
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authentication of members of the Brazilian universities. We discuss aspects related to
the organization and roles played by different Registration and Certificate Authorities.
Secondly, we outline another related projects for registration of users according to
directory services under LDAP protocol. Finally, we show how to combine both
projects in order to create a single unified infrastructure for the authorization,
authentication and resource and privilege management for future users of GRADPAD.

2. Public Key Infrastructure review
The PKI technology may be understood as a combination of software and encryption
technologies that provides security of communications on the Internet. Security in this
case, means to have confidentiality, authentication, integrity and non-repudiation in the
communications.
For the grid computing purposes, all processes cited above are important, especially the
authentication. Authentication means the establishment of a user or equipment identity.
The authentication process used by GSI is the X.509 Digital Certificates model. Digital
Certificates are based in the Asymmetric Key Cryptography concept, where there are
two kinds of keys mutually dependent, namely the private and the public keys. The
public key, created by the user, is used for encryption and the certificate signature
verification. The private key must be also generated by the user (who is the sole
responsible for its secrecy) and is used for authentication and decryption mechanisms.
The digital certificate structure must contain at least some fields, such as the
Distinguished Name (DN), the Organization Name (O), the Organization Unit (OU), the
Complete Name from both issuer and user, and the user's public key and its validity. In
simple terms, a certificate is a binding of the user/equipment DN to their private key
and can be seen as a personal identification validated by some Certification Authority
(CA). The Certification Authority may be a institution or simply a person responsible to
maintain all digital certificates. Security and administrative policies between users and
CA must be established.
Institutions which have the maximum level of responsibility for issuing digital
certificates are named Root CA. The GRADPAD project, as well as the ICP-EDU, will
have RNP as the Root CA (see Figure 1). In this scheme, while RNP is the Root CA, the
universities and SINAPAD play the role of what we call Local CAs. One of the
purposes of these Local CAs is the management and control of accounting and usage
policies of the related resource providers (eg. CENAPADs).
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Figure 1. The trust hierarchy between the root CA (RNP) and the local CA´s.
This is the same hierarchy of the ICP-EDU project.

3. Overview of the Diretórios and ICP-EDU projects
Brazilian projects based on security have been recently proposed as the ICP-EDU and
Diretórios of the RNP. The goal of these projects is to provide access to computational
resources of the Brazilian academia through a secure mechanism, as the Public Key
Infrastructure (PKI).
As part of a programme to stimulate innovation in information technology for the
Brazilian academic community, RNP is funding two pilot projects related to
authentication and privilege management. Even though these two projects have nothing
to do with high performance computing as such, they provide the infrastructure to
resolve the problem addressed here, as explained in the next section. Here we will
briefly outline each project independently.
The RNP pilot project Diretórios is a cooperation between three universities: PUC-Rio,
UFPR and UFMG. Its underlying idea is that if Brazilian universities want to share
resources of whatever kind, (potentially resulting in considerable cost savings), then the
problem of authentication and privilege management needs to be resolved first. One key
component in the proposed solution is LDAP. This service entails a distributed database
and protocol in one (not unlike DNS) containing information about persons, including
email address, full name, institution, (encrypted version of) password, groups, and
possibly digital certificates. In other to avoid incompatible data entries, an effort will be
made to standardize the information that universities will make available. This standard
is called brEduPerson, in analogy with the EduPerson project in the USA.
A second RNP pilot project, called ICP-EDU (ICP is the Portuguese acronym of PKI),
aims at creating a PKI for the academic community. It is also a cooperation between 3
universities: UFSC, UNICAMP and UFMG. Using digital signatures, various security
problems can be resolved, such as confidentiality (encrypted email), non-repudiation
(email with a digital signatures) and authentication (establishing the identity of a person
or equipment as a basis for giving access rights). Currently the project focuses on
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developing the necessary open source software for running a CA and RA. A next step
will deal with all various deployment issues. The proposed hierarchy has been outlined
in section 2.

4. Authentication and Authorization in the GRADPAD
In this section, the hierarchy of authentication and authorization (privilege
management) of the GRADPAD grid is proposed, where there are ingredients both from
ICP-EDU and Diretorios projects briefly discussed in the previous sections. Figure 2
shows the basic scheme for this hierarchy, which is partially based on GSI, the Grid
Security Infrastructure. At the CA level, digital certificates for each CENAPAD user
will be replicated to the SINAPAD database through LDAP protocol. The database
RDBMS may contain some additional information related to the research project
descriptions and research areas, which can be used in periodic accounting reports.
Important information such as the distinguished name (DN) will be replicated down to
the resource providers. At this level, the grid mapfile simply maps each DN to the unix
group/login. Here, the local privileges management can be done by choosing a specific
unix group for each login. In this context, each group can be classified by storage and
high performance processing needs and will be mapped to a specific queue of the local
job schedulers (eg. PBS, LoadLeveler).
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Figura 2.The mechanism for authentication and privilege management of the
GRADPAD grid
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5. Future Outlook
The structure of the authentication and authorization mechanisms proposed for the
GRADPAD grid was discussed, where the key points from the ICP-EDU and Diretorios
projects of RNP were presented. There are some issues related to the grid mapfile to be
resolved. At the present, the most pressing one is whether the CENADAP user will have
or not a nationwide unix login.
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Resumo. O uso eficiente de aplicações fortemente acopladas nas grades
computacionais requer um nível adicional de gerência, onde possam ser
descritos os fluxos dos processos, suas atividades e o controle das
dependências entre essas atividades. Este artigo apresenta o Grid Process
Orchestration (GPO). GPO é uma infra-estrutura (middleware) que faz a
orquestração dos serviços em grades computacionais, permitindo
interoperabilidade entre aplicações fortemente acopladas, de forma
transparente com garantia de recursos, comunicação e integridade. Essa
infra-estrutura usa como referência o conceito emergente de orquestração de
serviços Web, que adiciona uma camada ao topo das especificações para
esses serviços.

1. Grades Computacionais
Grades computacionais são ambientes para computação distribuída de alta performance
que permitem o compartilhamento de recursos heterogêneos. Uma grade é uma coleção
de recursos computacionais distribuídos sobre uma rede, que estão disponíveis a um
usuário ou aplicação, como um grande sistema de computação virtual [1]. Grade
computacional [2] é uma infra-estrutura de software e hardware que provê serviços
seguros, consistentes, de acesso penetrante a um custo relativamente acessível.
Reserva, agendamento e procura são recursos fundamentais de uma grade. A
grade é responsável por enviar e executar uma tarefa num dado recurso computacional.
Permite que seja feita uma reserva do recurso, indicando quando deverá ser executado.
Cabe à grade também encontrar o recurso com os requisitos necessários à aplicação.
Isso é feito através de protocolos [1] que fazem o gerenciamento dos recursos
compartilhados, e que são responsáveis pelas negociações de segurança, monitoramento
[3], enfim o controle dessas operações compartilhadas, feitas nos recursos individuais.
Uma grade pode ser representada por quatro níveis: aplicação, ferramentas de
apoio à aplicação (grades de dados, computação e visualização remotas, facilidades para
colaboração, suporte a sensores remotos, etc.), serviços da grade (protocolos,
autenticadores, segurança, instrumentação, gerência de recursos, eventos, pesquisa de
recursos, etc.) e a fábrica (armazenamento, suporte de rede, computadores, displays,
controle de serviços locais, etc).
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2. Arquitetura da Grade
Para o desenvolvimento da infra-estrutura para orquestração dos serviços da grade
(GPO), foi escolhida a arquitetura Open Grid Services Architecture (OGSA), proposta
pelo Global Grid Forum (GGF) em sua implementação feita no Globus Toolkit da
Globus Aliance.
OGSA define [6] uma semântica uniforme para exposição de serviços da Grade.
Define mecanismos padronizados para criar, nomear e descobrir instâncias de serviços
transientes da grade. Provê transparência de localização e tratamento para múltiplos
protocolos para essas instâncias. Suporta integração e facilidades integradas às diversas
plataformas nativas nos ambientes computacionais. As interfaces dos serviços OGSA
são descritas pela Web Services Description Language (WSDL) e as suas convenções,
incluindo mecanismos para criação e composição de sistemas sofisticados de
distribuição, para gerência de vida, alterações e notificações dos serviços, e os
protocolos de comunicação. Um novo tag foi adicionado à WSDL para descrever os
serviços da grade [6]. O registro Universal Description, Discovery and Integration
(UDDI) e documentos Web Service Interface Language (WSIL) são usados para
localizar o serviço, e o protocolo de transporte Simple Object Access Protocol (SOAP) é
usado para conectar dados e aplicações que acessam os serviços da grade.
O conceito fundamental da arquitetura OGSA é a grade orientada a serviços, que
são apresentados como serviços Web especiais, permitindo a distribuição e acesso a
recursos distribuídos em ambientes dinâmicos heterogêneos. Esses serviços tem suas
interfaces descritas através da WSDL, sendo criados e gerenciados de acordo com os
mecanismos definidos pela Open Grid Services Infrastruture (OGSI).
OGSA define a semântica da interface de serviços para criação das instâncias,
seus nomes, como gerenciar o seu tempo de vida e os protocolos para comunicação. A
criação de uma nova instância envolve a criação de novos processos no ambiente
responsável pelo suporte dos serviços. Múltiplas instâncias de serviços podem
corresponder a uma mesma interface. Dessa forma OGSA faz modificações nos
ambientes adicionando suporte aos serviços da grade. A capacidade dos serviços da
grade podem ser recursos computacionais, recursos de armazenamento, redes,
programas, bancos de dados, etc. Um serviço de grade implementa um ou mais
interfaces, onde cada interface é definida através de um conjunto de métodos com
chamadas adaptadas ao SOAP.
Interfaces dos serviços de grade correspondem a portTypes em WSDL usadas
nas soluções de serviços Web. Os portTypes dos serviços de grade e as informações
sobre sua versão são especificados como serviceType na OGSA. Os serviços da grade
podem ser atualizados de forma independente nos sistemas distribuídos através de
informações sobre versões definidas em WSDL. Os serviços da grade podem manter
seu estado interno. Serviços interagem com outros, através da troca de mensagens,
baseada na invocação de serviços. O estado interno de um serviço pode ser garantido,
permitindo aplicações orientadas a transações. OGSA possui também mecanismos para
capturar as informações de estado associadas a um serviço numa operação que causou
falha. Quando uma falha ocorre, a mensagem keeplive é interrompida indicando que o
serviço não foi executado. O serviço de grade automaticamente encontra outro recurso
computacional para substituí-lo.
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3. Serviços Web.
Serviços de grade são uma extensão de serviços Web (WS) [6], conforme a proposta
OGSA. Dessa forma é importante considerar alguns aspectos sobre WS e formas pelas
quais podem ser orquestrados.
WS define uma técnica para descrição de componentes de software para serem
acessados, métodos para acessar esses componentes, e métodos para localizar e
identificar os prestadores desses serviços. WS é um middleware baseado em três
padrões: SOAP, Web Services Description Language (WSDL), e WS-Inspection. SOAP
provê mensagens entre o provedor do serviço e o requisitante. É um mecanismo que
envolve a Extensible Markup Language (XML) que define convenções para Remote
Procedure Call (RPC) e convenções para mensagens, sendo independente do protocolo
de transporte. SOAP é a forma com que os WSs são invocados. WSDL é um documento
XML que descreve operações, seus parâmetros e tipos de dados requeridos. Um
documento WSDL também contém informações sobre como acessar o serviço.

4. Orquestração de serviços Web.
Orquestração descreve como WSs podem interagir com outros em nível de mensagens,
incluindo a lógica de negócio e a ordem de execução das interações entre eles. Essas
interações podem estender as aplicações e as organizações, resultando num modelo de
processo transacional com um ciclo de vida maior. Orquestração trata processos
executáveis de negócios que podem interagir interna e externamente com um WS. Na
orquestração o processo é sempre controlado a partir da perspectiva de uma das partes
do negócio. O termo orquestração de serviços Web [7] pode ser usado para descrever a
criação de processos de negócios, executáveis ou colaborativos, que usem serviços
Web.
A orquestração de WSs deve ser dinâmica e flexível. Flexibilidade pode ser
obtida através da clara separação entre a lógica do processo e os serviços usados. Essa
separação pode estar dentro do engine de orquestração, que manipula o fluxo do
processo, chamando os serviços apropriados e determinando os próximos passos a
serem completados.
Dos vários trabalhos recentes sobre orquestração de serviços Web, as propostas
BPEL4WS e WSCI são significativas e usam abordagens distintas.
Business Process Execution Language for Web Service (BPEL4WS) é a
especificação [8] feita por IBM, Microsoft e BEA. Modela o procedimento dos WSs na
interação do processo de negócio. Define uma gramática baseada em XML para
descrever a lógica de controle requerida para coordenar os WSs participantes no fluxo
do processo. Essa gramática é interpretada e executada pelo engine de orquestração, que
é controlado por um dos participantes. BPEL4WS é uma camada no topo da WSDL,
com WSDL definindo as operações específicas e BPEL4WS definindo a ordem de
execução das operações.
Web Services Choreography Interface (WSCI) é a especificação [9] feita pela
Sun, SAP, BEA e Intalio. Define uma linguagem baseada em XML para colaboração
com WS. Define as mensagens entre WSs e participantes no processo de colaboração. A
especificação suporta correlação de mensagens, regras de seqüência, tratamento de
exceções, transações, e a dinâmica na colaboração. O aspecto fundamental do WSCI é
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que este só descreve o procedimento visível entre os WSs. WSCI não endereça a
definição do processo executável de negócio como definido pelo BPEL4WS. Cada
documento WSCI descreve um dos participantes na troca de mensagens, e não há um
processo único que gerencie a interação. WSCI pode também ser visto como uma
camada adicionada no topo da pilha dos serviços Web.
BPEL4WS enfatiza a criação do processo executável de negócio, enquanto que
WSCI concentra-se na troca de mensagens entre os serviços. WSCI é mais colaborativo,
requerendo cada participante na troca de mensagens que define a interface WSCI. BPEL
é mais introspectivo, descrevendo um processo executável a partir da perspectiva de
um dos participantes.

5. Grid Process Orquestration (GPO)
O GPO é um middleware (em desenvolvimento) para interoperabilidade de aplicações
distribuídas que requerem composição de serviços em uma grade computacional. No
projeto do GPO foram consideradas aplicações fortemente acopladas que necessitam
interagir na grade computacional. Isso requer que o GPO ofereça qualidade de serviço
[10] para as aplicações, como por exemplo, garantia de recursos e comunicação. Requer
também gerência da orquestração dos serviços da aplicação. Arquitetura GPO é baseada
em Web Services e em WSDL, que por sua vez é baseada em XML para a definição de
serviços.
Vários tipos de aplicações são facilitadas pelo serviço de orquestração. Sistemas para
cálculo de espalhamento de partículas, onde as múltiplas opções de trajetória são
dependentes (computação científica), o projeto de um novo componente automobilístico
desenvolvido simultaneamente nos vários escritórios de projeto de uma companhia, a
geração de módulos de programas de usinagem para produção de ferramentas
(colaboração), e o fechamento de caixa nas várias lojas de uma rede gerando
informações para o processamento central organizar a distribuição de produtos e
atualização dos estoques (negócio), são exemplos de aplicações amplamente
beneficiadas por um mecanismo que coordene, não só a distribuição e execução de
programas nos recursos disponíveis na grade de forma seqüencial, mas também o
encadeamento de atividades inter-relacionadas e dependentes.
5.1. Plataforma para o desenvolvimento do GPO
Como plataforma para o desenvolvimento do GPO, usamos a OGSA em sua
implementação feita através do Globus Toolkit. A Figura 1 apresenta o Globus
Resource Allocation Manager (GRAM), que é o responsável pela gerência e alocação
de recursos no Globus. Ele é a interface para submissão de tarefas na grade.
Globusrun é o utilitário que recebe as submissões de tarefas, descritas em
Resource Specification Language (RSL), e requisita as execuções nas máquinas
remotas. As requisições são tratadas na máquina remota pelo gatekeeper. Gatekeeper
verifica os aspectos relativos à segurança da comunicação, autenticando a submissão de
tarefas. Após a autenticação, gatekeeper cria uma gerente (job manager) para as tarefas
passando a este a responsabilidade da execução das mesmas e a comunicação com o
cliente. Esse gerente é responsável por distribuir as tarefas aos gerentes responsáveis
pelos recursos locais (Process ou outros escalonadores como PSB e LSF), enviar
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informações sobre a execução ao cliente (callback, job status/cancel), receber os
arquivos (file transfer) e enviar os resultados ao cliente (output transfer).

Figura 1. GRAM e seus componentes

5.2. Arquitetura GPO
GPO recebe descrições do processo de execução, interpreta-as, e gera sub-processos
que serão executados através do GRAM. Para descrever tais processos definimos uma
linguagem que chamamos de Extended Resource Specification Language (XRSL), uma
extensão da RSL usada para submeter tarefas ao GRAM. XRSL contém primitivas que
permitem descrever o relacionamento entre tarefas, estabelecer etapas indicando pontos
estratégicos para rollback (transações), tratamento para falhas, etc. A Figura 2 mostra
como são relacionados os documentos XRSL, GPO e GRAM.

Figura 2. GPO e GRAM

Figura 3. Arquitetura GPO

Dessa forma são mantidas as características de segurança, localização e acesso
aos diversos recursos nos diversos domínios da grade suportados pelo Globus para a
execução de uma tarefa. A esses recursos são acrescidas as facilidades para coordenar o
relacionamento entre as tarefas oferecidas pelo GPO. Com isso, todos os recursos da
infra-estrutura da grade e seus relacionamentos com outros produtos, como
escalonadores, gerenciadores de serviços, entre outros, permanecem inalterados
mantendo suas funcionalidades individuais e conjuntas.
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Numa visão geral o GPO é composto por um analisador sintático receptor dos
comandos XRSL e um maestro escalonador de tarefas (Figura 3). O maestro interage
com uma ou mais instâncias do GRAM responsáveis pela execução de cada tarefa.
XRSL tem opões em sua sintaxe para relacionar tarefas (semelhantes as usadas na
especificação BPEL4WS) mantendo os comandos básicos RSL, permitindo ao usuário
conversar diretamente com o GRAM quando as tarefas não requisitam o trabalho de
orquestração em sua execução.

6. Conclusões
A arquitetura da Grade baseada em serviços abre um largo espectro de aplicações para
grades dentro dos padrões mundialmente usados na Internet. A orquestração desses
serviços feita através do GPO aumenta seu potencial de aplicação, adicionando
transparência com qualidade de serviço, permitindo que um novo grupo de aplicações
possa ser usado nas grades.
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Abstract. This work presents the architecture and functionalities of a tool for
Grid Computing, developed entirely in Java. We present the basic
characteristics and the usage. The implementation of the tool has a double
purpose of studying the task scheduling in Grids and also of providing a
platform to be used in other Grid related activities.
Resumo. Este trabalho apresenta a arquitetura e funcionamento de uma
ferramenta para gerenciamento de Grids, desenvolvida inteiramente em Java.
São apresentadas as características básicas e a forma de utilização. A
construção da ferramenta tem um duplo objetivo: estudar o escalonamento de
tarefas em Grids e prover uma plataforma a ser usada em outras iniciativas
relacionadas a Grids.

1. Introdução
O objetivo do trabalho é descrever o processo de construção e as características de uma
ferramenta para gerenciamento de Grid. A ferramenta desenvolvida é usada como
plataforma de teste para vários conceitos como escalonamento, migração de tarefas,
troca de mensagens e estudo de desempenho em aplicações distribuídas.
O trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 é apresentada uma
introdução à computação em Grid. A seção 3 expõe os critérios usados no
desenvolvimento da ferramenta. As seções 4, 5 e 6 mostram a utilização da ferramenta.
A seção 7 apresenta a conclusão do trabalho e sugestões para implementações futuras.

2. Introdução à computação em Grid
O avanço na tecnologia de rede aliado a crescente necessidade de capacidade
computacional contribuiu para o surgimento de Grids. Seu objetivo principal é a união
de recursos distribuídos através de redes de alta velocidade, formando um único
computador virtual ou metacomputador.
A palavra Grid tem sido utilizada para referenciar diferentes arquiteturas
computacionais, gerando algumas dúvidas no emprego do termo. Procuramos apresentar
a seguir uma visão da evolução da computação em Grid e algumas de suas
classificações, posicionando a ferramenta construída em relação às classificações
apresentadas.
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2.1 Contexto Histórico
A primeira geração de ferramentas para Grid foi constituída de bibliotecas para
comunicação entre processadores [1]. Seu objetivo é facilitar a troca de mensagens
entre processos executando de forma distribuída. Como exemplos desta categoria temos
o PVM [6] (Parallel Virtual Machine), MPI [5] (Message Passing Interface), HPF [12]
(High Performance Fortran) e OpenMP [12].
A segunda geração de ferramentas constituiu-se de infra-estruturas destinadas à
distribuição e coordenação de processos. Visavam facilitar a utilização dos vários
recursos disponibilizados para o Grid. Como exemplos temos os projetos Globus [2,4] e
Legion [7].
Atualmente vemos o aperfeiçoamento das infra-estruturas citadas, incorporando
uma série de novas funcionalidades. Em primeiro lugar temos a inclusão de
escalonadores objetivando a otimização da distribuição de processos. Como exemplos
temos o Condor [10] e AppLeS [8]. Outra funcionalidade incorporada é o
monitoramento e previsão de utilização de recursos, como processador, memória e rede.
Como exemplo temos o NWS [3] (Network Weather Service). Outra característica cada
vez mais necessária é o acesso uniforme a grandes quantidades de dados distribuídos.
Como exemplo temos o Storage Resource Broker [9]. Finalmente surge a necessidade
de padronização e inter operabilidade entre as várias ferramentas disponíveis, tornada
possível pelo casamento do padrão Web Services [11] com os serviços de Grid. Temos
como exemplo o padrão OGSA [11] (Open Grid Service Architecture).
A ferramenta descrita neste trabalho incorpora os recursos das bibliotecas de
comunicação com as funcionalidades de gerenciamento e distribuição presentes nas
infra-estruturas de Grid. Disponibilizamos algumas das novas funcionalidades citadas
como escalonamento, monitoramento e previsão.

3. Critérios de Implementação
Na fase de projeto do sistema foram adotados os seguintes critérios para o
desenvolvimento da ferramenta:
xFacilidade de instalação - A disponibilização de equipamentos no Grid deve ser feita
de forma simples sem a necessidade de instalações complexas e sem alterar o
ambiente do usuário (por exemplo forçar a mudança do sistema operacional utilizado).
Este objetivo foi atingido pois a instalação se resume à cópia de um arquivo
(daemon.jar) e a instalação do ambiente Java (JRE - Java Runtime Environment).
xFacilidade na criação de aplicações que utilizem a ferramenta - Um dos objetivos do
projeto é interferir o mínimo possível com o código original do usuário. Este objetivo
foi parcialmente atingido pois a ferramenta foi criada para gerenciar
preferencialmente aplicativos escritos em Java. Note que a maior parte do código em
computação científica está montado em outras linguagens (C e Fortran dentre outras).
O projeto foi pensado para atender a novas aplicações científicas que venham a ser
desenvolvidas em Java.
xSegurança - Permitir a autenticação dos usuários submetendo tarefas e a segurança na
comunicação entre processos.
xFacilidade na distribuição de código - Como o projeto é destinado a atender um
ambiente heterogêneo (ver figura 1) criou-se um mecanismo para a distribuição de
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código e troca de mensagens, eliminando a necessidade da utilização de um sistema
de arquivos compartilhado (do tipo NFS).
xPossibilidade de incorporar sistemas operacionais heterogêneos - Um dos objetivos do
sistema é a utilização de sistemas operacionais diferentes (Windows, Linux, Solaris,
etc) dentro do mesmo Grid. Um primeiro desafio é a execução da ferramenta de
gerenciamento nos vários sistemas. Utilizando-se a linguagem Java na construção da
ferramenta conseguimos alcançar sua portabilidade. Outro ponto importante é a
execução das aplicações dos usuários no ambiente heterogêneo. Neste caso não
apresentamos uma solução definitiva a não ser a utilização da linguagem Java também
para a construção das aplicações finais.

Figura 1. Estrutura computacional do LNCC

Fisicamente a ferramenta é composta de um único componente: o arquivo
daemon.jar. Este componente contem todo o código necessário para executar os
módulos do programa (Daemon cliente e servidor de registro). Pode ser utilizado em
qualquer sistema operacional que possua uma Máquina Virtual Java.
Logicamente a aplicação é composta de dois módulos: Um servidor de registro
que coordena as operações do Grid e um Daemon que é o processo presente nos nós da
rede e que permite a execução de tarefas submetidas remotamente.

4. Submissão de tarefas
Existem duas formas para submissão de tarefas: a primeira consiste em executar uma
tarefa através da console de um Daemon. Neste caso basta digitar o comando exec e o
nome da classe a ser executada. A segunda forma de submissão é através de um
navegador web. Neste caso basta acessar o portal da ferramenta e fazer o upload do
código, informando o nome da classe a ser executada.
A figura 2 apresenta as duas formas de submissão. Observe que em ambos os
casos o Daemon que recebeu a solicitação de execução consultará seu servidor de
registro para determinar o nó onde o processo submetido será executado.
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Figura 2. Submissão de tarefas

5. Programação
A arquitetura sugerida de desenvolvimento é a mestre-escravo. Nesta arquitetura
subdividimos um problema em partes a serem computadas em paralelo. Cabe ao
processo mestre definir a quebra do problema e criar os escravos que farão a
computação. Após o término do cálculo, os escravos enviam os resultados para o mestre
que faz a concatenação e expõe o resultado. Os processos escravos não precisam ser
necessariamente iguais, podendo realizar processamento diferenciado.
O procedimento para criar tarefas remotas é semelhante à criação de threads na
linguagem Java. Foi desenvolvida uma classe (Task) que estende as funcionalidades das
threads tradicionais, permitindo sua execução remota. Através de métodos desta classe
pode-se determinar o local de execução, trocar mensagens e receber notificações.
O processo de desenvolvimento inicia com a criação de uma classe que herde de
Task e implemente a interface Serializable. Esta classe deverá implementar o método
runTask, o qual será executado pelo Daemon. Ver listagem com exemplo:
/* Processo escravo*/
import daemon.*;
public class ExemploTask extends Task implements Serializable {
public void runTask(){ /* Código a ser executado remotamente */ }
}
/* Processo mestre */
import daemon.*;
public class Exemplo extends Task implements Serializable {
public void runTask(){
// Instanciação da classe a ser executada remotamente
ExemploTask pt1 = new ExemploTask();
// Comando de inicialização do processo localmente
pt1.start();
// Comando de inicialização do processo remotamente. O local de execução será definido pelo escalonador.
pt1.start(REMOTE);
// Comando de inicialização do processo remotamente em local pré definido
pt1.start(REMOTE, "123.12.12.1");
// Criação múltipla. Os locais de execução serão definidos pelo escalonador
ArrayList tarefas = pt1.spaw(5); }}
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Observe que o código do mestre (classe Exemplo) é diferente do código do
escravo (classe ExemploTask). Este último possui apenas o código a ser executado
remotamente enquanto o mestre possui o código para criação e coordenação dos
escravos. Esta implementação contrasta com o código normalmente criado com MPI
onde é construído um único módulo que pode ser usado como mestre ou escravo
dependendo do rank atribuído ao processo.

6. Métodos para Envio e Recebimento de Mensagens
A classe Task possui um conjunto de métodos destinados à troca de mensagens entre os
Daemons. O método "sendMessage" é usado para transmitir mensagens para um
Daemon. Caso seja necessário mandar uma mensagem para várias tarefas
simultaneamente pode-se utilizar o método "broadcastMessage". Neste caso é
necessário indicar o nome do grupo que receberá as mensagens. Para se associar a um
grupo execute o método "joinGroup(nome)", passando o nome do grupo ao qual está se
associando. Este comando é enviado para o servidor de registro que fará a associação da
Task ao grupo solicitado. Caso o grupo ainda não exista será criado pelo servidor. Para
deixar um grupo execute o método "leaveGroup(nome)" indicando o nome do grupo.
Uma Task pode pertencer a mais de um grupo simultaneamente.
As mensagens enviadas pelos métodos "sendMessage" e "broadcastMessage"
podem ser recebidas de duas formas: o método "getBlockingMessage" interrompe a
execução da Task até que a mensagem seja recebida. O método "getMessage"
simplesmente verifica se existe alguma mensagem no buffer de entrada, caso exista a
mensagem é retirada, caso contrário um valor nulo é devolvido.
Uma alternativa para o envio de mensagens é a utilização dos métodos
"sendEventMessage" e "broadcastEventMessage". Em ambos os casos o método
"onMessage" da Task destino é executado imediatamente quando a mensagem é
recebida.
Para otimizar a recepção de mensagens é criada uma thread de recebimento para
cada Daemon remoto que se conecta. Esta thread mantém o canal de comunicação
aberto, permitindo que o Daemon remoto envie várias mensagens sem ter que
restabelecer o canal. A mensagem recebida é encaminhada pela thread de recebimento
para o Buffer da Task destino. Observe que a Task não é interrompida pelo recebimento
da mensagem, esta fica aguardando no buffer de entrada até que seja lida.
Da mesma forma, para otimizar o envio de mensagens existe um buffer de saída
o qual é utilizado por todas as Tasks rodando em um Daemon. Para uma Task enviar
uma mensagem basta colocar a mesma no Buffer de saída, sem que tenha que esperar o
envio efetivo para continuar seu processamento. O envio da mensagem é feito por uma
thread que gerencia constantemente o buffer de saída, entrando em operação sempre que
uma nova mensagem é depositada.

7. Conclusões
O objetivo do trabalho é apresentar uma implementação em Java de uma infra-estrutura
para execução de tarefas em Grid. Apresentamos os detalhes da arquitetura e utilização
do programa. Tratando-se de um trabalho ainda em estágio inicial existindo inúmeras
possibilidades para aprimoramento. Sua importância é apresentar os tópicos a serem
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abordados em aplicações desta natureza (gerenciamento de Grid), deixando espaço para
que outros trabalhos possam ser feitos no sentido de aprimorá-lo. Além disso tem o
objetivo de ser um sistema funcional, possibilitando sua utilização na construção de
aplicações científicas o que deverá contribuir para o teste e validação das
implementações realizadas.
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Abstract. Researches in Grid Computing are motivated by the need of coordinated access to
shared resources in dynamic, geographically disperse, often multi-institutional, distributed environments. Moreover, the next years will be characterized by high levels of heterogeneity and
interactions among devices connected to global networks. Such very dynamic scenarios require
that applications become context-aware and are able to adapt to changes in its execution environment in order to preserve the quality of service provided. In this paper we present some key
aspects of the ISAM Software Infrastructure (Support Infrastructure to Mobile Applications) and
its underlaying middleware, which is directed to support resource management in heterogeneous
networks, physical and logical mobilities, dynamic adaptation and the execution of distributed
applications based on components in this Pervasive Computing scenarios.

1. Introduction
Researches in Grid Computing are motivated by the need of coordinated access to shared resources in dynamic, geographically disperse, often multi-institutional, distributed environments. Foster [Foster et al., 2001]
deﬁnes such set of individual and/or institutions involved in a common problem solving task, together with
the rules that controls the relationships between the parts, a Virtual Organization. Applications developed
with this kind of environment in mind also demand a high degree of both coordination and adaptation, since
the access to shared resources in the system is inherently concurrent and the quality of such access may
vary over time. Typical problems related to distributed systems like authentication, accounting, lookup and
allocation of resources, as well as the potential heterogeneity of the system, became very expressive in such
Grid environments.
The next years will be characterized by high levels of heterogeneity and interactions among devices connected to global networks. The ﬁrst researches involving wide-area distributed systems answered
many questions concerning to resource management, although they fail in treating questions related to
heterogeneity and dynamic adaptation. In this paper we present some key aspects of the ISAM Software
Infraestruture (Infra-estrutura de Suporte às Aplicações Móveis - Support Infrastructure to Mobile Applications) and its underlaying middlware, which is directed to support resource management in heterogeneous
networks, physical and logical mobilities, dynamic adaptation and the execution of distributed applications
based on components.
Under the perspective of ISAM, the context conditions are monitored in a proactive way and
the execution support must allows that both, the ISAM middleware itself and the application, use those
informations in the management of its functional and non-functional aspects. This process requires the
existence of multiple alternative conﬁgurations to the applications. These alternatives compose different
resource utilization proﬁles.
This paper is organized as follows. We start by providing an overview of the ISAM architecture
and presenting some aspects of the ISAM platform that make it useful for build distributed adaptive grid
applications. Following, we provide an overview of an application we are implementing over this infrastructure. Finally, we present some concluding remarks.
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Figure 1: ISAM architecture

2. ISAM Architecture Overview
The ISAM architecture, as shown in ﬁgure 1, is organized in layers with different abstraction levels and is
directed to the search for the quality of service keeping, through the concept of adaptation. Two points can
be highlighted: (i) the adaptation which involves all the system; and (ii) the scheduler which is the kernel
of the mechanism that supports non-functional adaptations (i.e. adaptations that do no imply in changing
the code being executed).
The highest layer (HIGH) of the architecture is composed by the distributed mobile adaptive application. The application is based on the abstractions of Holoparadigm [Barbosa, 2002] and ISAMadapt
[Augustin et al., 2002]. The intermediate layer (INTERM) corresponds to the ISAM’s middleware, which
is responsible for suporting the distributed adaptive execution of language abstractions deﬁned in Holoparadigm and ISAMadapt. The lowest layer (LOW) represent the hosting system, which should support
the JVM platform. While solving the problem of object code executing in a heterogeneous system through
the use of a portable instruction format (bytecode), the option for Java allow us to effectively focus in the
management of the distributed adaptive execution of the applications.

3. Support for Distributed Adaptive Execution in ISAM
3.1. ISAMpe: A cellular organization
From the logical point of view, the ISAMpe (ISAM Pervasive Environment) is build up of hosts, network
segments and computing cells. A host is the base building block and represents a processing node in the
system. Hosts that share a same interconnection medium/technology are grouped into network segments.
Finally, segments are grouped into cells. Such organization is reﬂected in the structural information stored
in the CIB service (Cell Information Base).
The cell concept present in ISAM resembles that of a Virtual Organization present in Grid Computing. The management process of each cell is autonomous with respect to the other cells in the system.
In ISAM, each cell has a dynamic set of other know cells in the ISAMpe, which compose its neighboorhood. There is also a notion of logical cell base, which may be phisically distributed, being responsible for
providing cell-wide services, like the CIB.
3.2. Remote Object Instantiation and Migration
When it cames to remote object creation or even object migration, an important issue is when and how
application code is installed at the nodes of the system. Dinamic distributed systems tipically require some
kind of on-demand code installation, since it is unfeasible to keep all applications updated in all nodes, all
the time, for very large systems.
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ISAM approaches this problem through the use of two middleware services: the pervasive code
repository implemented by the ISAMbda service and the CIB service (Cell Information Base). While the
ﬁrst provide access to the application code in a pervasive way, the last keeps track of attributes of currently
running applications (among other cell related information).
When a remote object creation or migration request is sent to a node, it carries with it a system
wide applicationID, which uniquely identifyies the application in the system. The ISAM’s daemon running
in the target host is able to query the CIB, looking for the codebase attribute of the aplication code, fetch
the code and proceed on demand installation. A JVM process is created if one does not already exists for
that application in the target node.
3.3. Resource Monitoring
The monitoring scheme used in ISAM is based on sensors which are managed by a per-host monitor.
Sensors contribute to the monitoring process gathering information about standalone static and dinamic
indexes, e.g. processor usage and memory capabilities etc.
The information gathered by monitors is forwarded to the Collector service, in execution in the
cell’s base. The collector takes care of multicasting the gathered data to its consumers. Notably, the context
recognition and scheduler services are interested in receive information about the current state of cell’s
resources. The ﬁrst, a core service for implementing functional adaption in ISAM, is not covered by this
paper.
3.4. Scheduling
The framework which offers the scheduling support to the ISAM architecture has the objective of being ﬂexible and extensible. Its main characteristics are: operation over the operating system without
any changes; support both parallel and distributed executions; it is not compromised with any particular
scheduling heuristic (new ones can be plugged to it); the heuristic to be used is directly or automatically
selected by the context of execution; the decision making components are replicated, and capable of acting
autonomously and asynchronously; the scheduling goals are looked for through scopes, each scheduling
component takes choices in its domain; intense usage of historical register as data for the decision making
mechanism.

3.4.1. The bayesian approach: a model for handling uncertainty
For handling the uncertainties of the physical environment of execution, a bayesian approach was proposed [Real et al., 2003a, Real et al., 2003b]. This propose, which was called TiPS (TiPS is an Probabilistic
Scheduler) was modeled and implemented integrated with the ISAM execution environment.
Bayesian networks are directed acyclic graphs (DAGs) in which nodes represent variables of interest and the links represent causal inﬂuences among variables [Pearl, 1996]. Considering that the bayesian
networks can be used in different areas, the deﬁnition of its parameters is a central issue. Two approaches
can be highlighted [Heckerman, 1996]: (i) the use of specialist’s experience and (ii) the analysis of sampled available data. The integration of these two approaches is usual [Heckerman et al., 1994], in which
automatic mechanisms of data analysis and the specialist knowledge are summed. To handle the highly dynamic behavior, and the uncertainties imposed by the Grid Computing execution environment, in this work
these approaches are exploited considering: (i) dynamic and continuing adjustment of the bayesian network
parameters; (ii) usage of algorithms to learn the dynamic behavioral proﬁle of the available resources; (iii)
consideration of the past states to the determination of the current one.
The proposed bayesian network model receives information (evidences) from state sensors installed in the execution environment resources. The bayesian network component receives the evidences
from the sensors and applies the bayesian theorem [Castillo et al., 1997], generating a new probability distribution, to which is applied the utility theory, which generates an index called utility. The utility is used
to classify the alternatives, the higher values are the better choices, and the lower values the worse. When
it is necessary to generate a schedule, the scheduler takes the alternatives with the highest utilities.
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The proposed model is not compromised with any learning algorithm to dinamicaly adjusts the
bayesian network parameters. Different algorithms can be plugged in the model to take advantage from
different approaches.

Figure 2: TiPS Architecture

The architecture of TiPS was modeled as is presented in ﬁgure 2. The Data Manager component is
responsible for managing all the information which needs to be accessed by the components of the architecture. The surrounded by a gray box are implemented using a reﬂexive approach, so, as all data is stored in
the Data Manager, these components can be replaced by others during runtime. The Components Manager
is responsible for receiving this kind of administrative request. The scheduling requests are received by the
Decision Maker, which selects the best node based on the utilities stored in the data manager.

4. Grid Applications on ISAM
This section presents an overview of the applications´s structure that are currently being developed to execute on ISAM middleware. After this, we describe a real application for distributed genetic sequences
alignment that illustrates the general principles about one way to support Grid applications on ISAM.
4.1. The Master-Worker Approach
Inside the context of our project, Grid applications can be developed using a number of different technics. In this paper we describe one of them, called master-worker approach. The exehda.mw framework
([Yamin et al., 2002]) provides a set of interfaces and auxiliary classes which can help the development of
master-worker applications. Using the framework, it is possible to implement, in a well deﬁned way, the
behavior of a set of useful components in this kind of application, like masters, workers and jobs. Moreover,
there is a special concern in relation to the subproblem of job’s resizing, that tries to adapt the amount of
work of a node based on its current load.
4.2. Genome: Distributed Genetic Sequences Alignment
The genetic sequences alignment refers to the operation of nucleotides comparison that tries to ﬁnd local similarities using biossequences databases. By a pontuation scheme over comparated sequences it’s
possible to identify which are the most similars. There are several instances of this problem, and in this
application the interest is, given some nucleotides determined sequence, to compare it with thousands of
others sequences and to ﬁnd the N most similar sequences in distributed biossequences databases.
Using a distributed infrastructure, this application provides a solution to the alignment of a large set
of genetic sequences. Along each database one master object is created. The databases are discovered by the
execution environment according to some user deﬁned criteria. After this, each master object is responsible
to manage some determined number of workers that will perform the execution over the databases, forming what is called a distributed execution cell (ﬁgure 3). Moreover, the available computational resource
discovery and schedule are managed by proper services of the execution environment.
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Figure 3: Distributed infrastructure with two execution cells

Jobs are generated by master objects and sent to worker objects. They are made by a number
of biossequences from the database that are packaged in deﬁned structures. The size of the ﬁrst job is a
estimated value, but the size of the next jobs are decided by the performance of the previous job, using
the relation about some user deﬁned expected time and the elapsed time of the previous execution; this
approach is named time goal, and it is used to adapt the application during the execution while the load of
the nodes change.
Preliminary tests showed that the execution over a 47 MB database (more or less 115.000 biossequences), using a 60 seconds time goal, produced approximately 60 jobs each one containing 1900 biossequences. The number of workers used to process the 60 jobs will determine the total time to complete the
distributed genetic sequence alignment.

5. Concluding Remarks
In this paper we brieﬂy described some key aspects of the ISAM platform that make it useful in supporting
execution of distributed adaptive grid applications. Speciﬁcally, we focused on the scheduling service
of the ISAM middleware, which applies Bayesian-networks to ﬁlter monitored data and this way handle
uncertainty with respect to resource availability. Finally, we presented an overview of a adaptive masterworker application we are implementing over the ISAM platform.
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Abstract. The management of computing grids is required in order to allow the
proper operation of the grid services offered to users. However, the management
of the underlying network infrastructure, which supports the grid communications, is proceeded through different management systems than those used for
the grid management. This paper proposes an hierarchical policy-based architecture whose goal is to allow such desired integration. In the architecture
proposed grid policies are translated to network policies following mapping
rules deﬁned by network administrators. The paper also describes a prototype
implemented based on the architecture.
Resumo. O gerenciamento dos grids computacionais é necessário para permitir uma operação adequada dos serviços oferecidos aos usuários. Entretanto, o gerenciamento da infra-estrutura de rede subjacente, que suporta a
comunicação do grid, é realizada através de sistemas de gerenciamento diferentes daquelas usados para o gerenciamento do grid. Este artigo propõe uma
arquitetura hierárquica de gerenciamento baseado em polı́ticas que tem como
objetivo permitir a integração desejada. Na arquitetura proposta polı́ticas de
grid são traduzidas para polı́ticas da rede seguindo regras de mapeamento
deﬁnidas pelos administradores da rede. Este artigo também descreve um
protótipo implementado a partir da arquitetura.

1. Introdução
Devido aos requisitos de rede das aplicações e a alta distribuição dos recursos a
implementação e o gerenciamento de uma infra-estrutura de grid não é uma tarefa trivial.
Por esses motivos, foram desenvolvidas bibliotecas de software, chamadas de toolkits,
que fornecem as funcionalidades e serviços básicos de gerenciamento para manutenção
de grids [glo, 2003] [Steen et al., 1999]. Os toolkits possuem facilidades para que o administrador do grid gerencie os recursos e mantenha os serviços crı́ticos operando de
maneira adequada.
Para o funcionamento do grid é um requisito que a infra-estrutura de rede também
seja gerenciada. Isto é importante pois é através da rede que os usuários do grid acessam os recursos compartilhados e, caso a rede esteja muito lenta, ou inoperante, o acesso
aos recursos compartilhados será comprometido. A conﬁguração da rede para operação
do grid incluı́, por exemplo, a reserva de recursos, que geralmente é feita pelos administradores da rede em um domı́nio através de arquiteturas de fornecimento de QoS. Nesse
caso, o ideal seria que os toolkits interagissem diretamente com as infra-estruturas de
gerenciamento de redes, e realizassem as conﬁgurações de rede necessárias, mas, o que
encontra-se na prática são sistemas independentes, onde o administrador do grid e o administrador da rede precisam interagir manualmente para que o suporte de comunicação
seja adequadamente conﬁgurado.
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A Figura 1 apresenta, de maneira abstrata, um cenário tı́pico de gerenciamento de
grid e rede. Nesse cenário, o administrador do grid coordena a operação do grid usando o
suporte fornecido pelos toolkits e interage manualmente com os administradores de rede
em cada domı́nio administrativo para garantir que as conﬁgurações de rede necessárias
para operação do grid foram executadas. A maioria dos toolkits considera que a rede já
está corretamente conﬁgurada para a operação do grid, o que não é sempre verdadeiro.
Por conseguinte, existe uma necessidade de uma solução hierárquica capaz de traduzir
polı́ticas de grid em polı́ticas da rede para a integração dos toolkits de grid e sistemas de
gerenciamento de redes.

Figure 1: Visão geral do cenário de gerenciamento de grid e rede

Na tentativa de resolver os problemas de integração entre gerenciamento de grid
e gerenciamento de rede este trabalho propõe uma arquitetura de gerenciamento baseado
em polı́ticas, que tem por objetivo integrar o gerenciamento dos recursos do grid com
o gerenciamento da rede em cada domı́nio administrativo. O restante deste artigo está
organizado como segue. A seção 2 apresenta a arquitetura de gerenciamento hierárquica
baseada em polı́ticas proposta, e a Seção 3 mostra o protótipo desenvolvido a partir dessa
arquitetura. Finalmente este artigo é ﬁnalizado com conclusões e trabalhos futuros.

2. Mapeamento de Polı́ticas de Grid para Polı́ticas da Rede
Na arquitetura proposta neste trabalho, polı́ticas de grid são deﬁnidas através de estruturas
mais abstratas, que são mapeadas para polı́ticas de rede, deﬁnidas através de estruturas
menos abstratas. O mapeamento de polı́ticas é realizado por um mecanismo de mapeamento baseado em regras de mapeamento. Embora o administrador da rede não deﬁna
na arquitetura as polı́ticas de rede, ele ou ela deﬁne agora regras de mapeamento para o
mecanismo de mapeamento. As polı́ticas de rede são geradas pelo mecanismo de mapeamento para então serem traduzidas para ações de conﬁguração da rede. Nessa seção são
especiﬁcadas as deﬁnições de polı́ticas de rede e grid e é também detalhado o mecanismo
de mapeamento de polı́ticas de grid para polı́ticas de rede.
2.1. Polı́ticas de Grid e Rede
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Embora o objetivo deste trabalho não seja deﬁnir uma nova linguagem para polı́ticas de
gerenciamento de grid, é descrito um conjunto de elementos necessário para tais polı́ticas,
através de uma linguagem hipotética que é baseada nos trabalhos apresentados previamente [Sundaram et al., 2000] [Sundaram and Chapman, 2002]. Novos elementos para
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deﬁnição de polı́ticas de grid são necessários pois nenhuma das soluções de linguagens
de polı́ticas para grid encontradas permitia a deﬁnição integrada de requisitos de QoS de
rede nem expressar polı́ticas considerando a noção de proxies. Assim, na abordagem apresentada neste trabalho, uma polı́tica de grid (Listagem 1, primeira coluna) é composta
por uma declaração condicional (if) contendo elementos relacionados aos usuários do
grid (user), proxies (proxy) recursos (resource) e restrições temporais (startTime
e endTime).
if (user == "neisse" and
startTime >= "11/25/2003 00:00:00" and
endTime <= "11/25/2003 23:59:59") {
if (resource == "LabTec Cluster") {
allowAccess = true;
login = griduser;
maxProcessing = 50%;
networkQoS = remoteProccessControl;
}
if (proxy == "LabTec Cluster" and
resource == "UFRGS Data Server") {
allowAccess = true;
maxAllowedStorage = 40GB;
networkQoS = highThroughputDataIntensive;
}
}

if (srcAddress == "143.54.47.242" and
srcPort == "*" and
dstAddress == "143.54.47.17" and
dstPort == "80" and
DSCP == "*" and proto == "TCP" and
startTime >= "11/25/2003 00:00:00" and
endTime <= "11/25/2003 23:59:59") {
bandwidth = 10Mbps;
DSCP = 1;
priority = 4;
}

Listagem 1. Exemplo de polı́tica de grid e de rede

A Listagem 1 (segunda coluna) apresenta também um exemplo de uma polı́tica
da rede. Essa polı́tica declara que o tráfego gerado pelo host 143.54.47.242 enviado para
o host 143.54.47.17, de qualquer porta origem (*), endereçado para porta HTTP (porta
80 sobre protocolo TCP), e com qualquer valor DSCP (*) terá 10Mbps de banda, será
marcado com o valor 1 no campo DS [Blake et al., 1998], e ganhará prioridade 4. Essa
polı́tica é válida somente durante o dia 25 de novembro de 2003. O problema que se tem
aqui é como gerar esta polı́tica de rede dado: uma polı́tica de grid, um QoS da rede, e a
caracterı́stica de compartilhamento de recursos da rede.
2.2. Arquitetura e Regras de Mapeamento
A arquitetura para mapeamento de polı́ticas do grid para polı́ticas da rede é apresentada
na Figura 2. Cada passo na tradução da polı́tica de grid é identiﬁca com números de 1 até
9. Esses passos estão explicados abaixo.
1. O administrador do grid deﬁne e armazena em um repositório global as polı́ticas
do grid e as classes de serviço da rede associadas necessárias através de um editor
de polı́ticas do grid;
2. O administrador da rede de cada domı́nio administrativo deﬁne e armazena em
um repositório local um conjunto de regras de mapeamento usando um editor de
regras de mapeamento;
3. Uma vez que o administrador do grid deseje aplicar uma polı́tica, o mecanismo
de mapeamento recupera a polı́tica do repositório global de polı́ticas;
4. O mecanismo de mapeamento também recupera o conjunto de regras de mapeamento do repositório local;
5. O mecanismo de mapeamento traduz as polı́ticas de grid usando as regras de mapeamento e consulta o toolkit para descobrir as informações de endereços e protocolos de rede.
6. Quando o mecanismo de mapeamento constrói novas polı́ticas de rede relacionadas com o domı́nio local, essas polı́ticas são armazenadas em um repositório
local de polı́ticas da rede;
7. Então, o mecanismo de mapeamento sinaliza um conjunto de PDPs no domı́nio
local para aplicar as polı́ticas de rede criadas em um conjunto de PEPs;
8. Os PDPs sinalizados recuperam as polı́ticas da rede do repositório local;
9. Os PDPs traduzem as polı́ticas da rede para ações de conﬁguração com o objetivo
de aplicar tais polı́ticas nos PEPs do domı́nio local.
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Figure 2: Policy Mapping Architecture

Foi suposto que somente um administrador do grid é responsável pela criação
de polı́ticas usando a linguagem de polı́ticas de grid previamente apresentada. Embora a ﬁgura mostra somente um administrador da rede, é importante destacar que vários
administradores da rede podem interagir com a arquitetura para deﬁnir as regras de mapeamento. Uma linguagem de condições-ações orientada a objetos é usada para criar as
regras de mapeamento, que são muito similares as polı́ticas, com exceção que nesse caso
elas controlam o processo de mapeamento. Deste modo, as regras de mapeamento pode
ser compreendidas como meta-polı́ticas que controlam o processo de mapeamento.
Novas regras de mapeamento são deﬁnidas considerando um conjunto de objetos de polı́ticas que endereçam as polı́ticas de grid originais e as novas polı́ticas de
rede a serem criadas. Quatro objetos globais são implicitamente instanciados antes da
avaliação de uma regra de mapeamento: schedule, srcResource, dstResource, e
requiredQoS. Esses objetos identiﬁcam uma comunicação do grid e possuem, respectivamente, o perı́odo no qual a comunicação precisa ser considerada, o recurso origem do
grid, o recurso destino do grid, e o QoS necessário da rede subjacente. Se um proxy é
deﬁnido então o srcResouce, em vez de referenciar o computador do usuário, referenciará o endereço IP e porta do proxy.
Os quatro objetos instanciados implicitamente tem seus valores recuperados da
polı́tica de grid a ser traduzida, e podem ser usados nas condições ou nas ações de
uma regra de mapeamento. Além disso, um quinto objeto é usado quando considerase polı́ticas da rede. Para criar novas polı́ticas da rede, uma regra de mapeamento precisa
primeiramente instanciar um objeto NetworkPolicy, e proceder com a manipulação
do seu conteúdo para deﬁnir as condições e ações da polı́tica, através dos métodos
addCondition e addActions. Uma vez criada, a polı́tica da rede (através do seu objeto NetworkPolicy) é armazenada no repositório local do domı́nio administrativo. A
Listagem 2 apresenta um exemplo de uma regra de mapeamento que cria duas novas
polı́ticas da rede a partir de uma única polı́tica do grid.
if (srcResource.address/24 == 143.54.47.0/24 and
dstResource.address/24 != 143.54.47.0/24 and
dstResource.port == 80 and
dstResource.protocol == TCP) {
p1 = new NetworkPolicy();
p1.addCondition(startTime,">=",schedule.startTime);
p1.addCondition(endTime,"<=",schedule.endTime);
p1.addCondition(srcAddress,"==",srcResource.address);
p1.addCondition(dstAddress,"==",dstResource.address);
p1.addCondition(dstPort,"==",dstResource.port);
p1.addCondition(dstProtocol,"==","tcp");
p1.addAction(DSCP,2);
p2 = new NetworkPolicy();
p2.addCondition(startTime,">=",schedule.startTime);
p2.addCondition(endTime,"<=",schedule.endTime);
p2.addCondition(DSCP,2);
p2.addAction(bandwith,requiredQoS.requiredBandwidth);
}
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if (srcResource.address/24 == 143.54.47.0/24 and
dstResource.address/24 != 143.54.47.0/24 and
dstResource.port == 80 and
dstResource.protocol == TCP) {
p1 = new NetworkPolicy();
...
inPEPs = select pep
.within[srcResource.address, 143.54.47.1]
.direction["in"] from
device.type["DiffServDevice"];
inPEPs[0].deployPolicy(p1);
p2 = new NetworkPolicy();
...
outPEPs = select pep
.within[srcResource.address, 143.54.47.1]
.direction["out"] from
device.type["DiffServDevice"];
outPEPs.deployPolicy(p2);
}

Listagem 2. Exemplo de polı́tica de grid e de rede
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A regra de mapeamento (Listagem 2) deﬁne as polı́ticas da rede p1 e p2 para
marcar pacotes e alocar largura de bande em uma rede subjacente, tipicamente operando
com a arquitetura DiffServ do IETF [Blake et al., 1998]. Entretanto, p1 e p2 são somente
criadas se a polı́tica de grid original declarar que o recurso origem está localizado na rede
local (143.54.47.0/24) e o recurso destino pertence à outra rede, diferente da local. A
polı́tica da rede p1 veriﬁca o endereço local e remoto, a porta remota (80), e o protocolo de
transporte (TCP) dos pacotes da rede para marcar o campo DS com o DSCP 2. A polı́tica
p2, por sua vez, somente veriﬁca o DSCP para garantir a largura de banda requerida
determinada na polı́tica de grid original.

3. Implementação do Protótipo
A partir da arquitetura proposta foi implementado um protótipo usando a linguagem PHP.
Através do protótipo, o administrador do grid pode especiﬁcar as polı́ticas do grid usando um editor de polı́ticas do grid, e o administrador da rede, em cada domı́nio administrativo, pode especiﬁcar as regras de mapeamento correspondentes usando o editor de regras de mapeamento. O protótipo é parte do ambiente de gerenciamento
QAME (QoS Aware Management Environment), um sistema de gerenciamento de redes
baseado na Web desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
[Granville et al., 2001].
A Figura 3 apresenta uma visão geral da operação do protótipo e das tecnologias
usadas na implementação. O administrador do grid acessa o sistema para criar polı́ticas
do grid e armazená-las no repositório LDAP. O administrador da rede em cada domı́nio
cria as regras de mapeamento considerando a arquitetura particular de QoS e a topologia da rede encontrada no domı́nio. Após a deﬁnição das polı́ticas do grid e regras de
mapeamento, o mecanismo de mapeamento, distribuı́do através dos domı́nios administrativos da rede, é capaz de criar as polı́ticas da rede. As informações extra necessárias
pelo mecanismo de mapeamento para criar os objetos de pares de comunicação, por exemplo, endereço de recursos e protocolos, são consultados no Serviço de Descoberta e
Monitoração (Monitoring and Discovery Service - MDS) do toolkit Globus. Na instalação
do protótipo, a versão do toolkit Globus usada (GT3) implementa o MDS como um Web
Service. O mecanismo de mapeamento foi testado em um domı́nio de rede com PDPs
implementados em Java para conﬁgurar QoS em roteadores FreeBSD com AltQ.

Figure 3: Implementação do protótipo
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4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou uma arquitetura para mapeamento de polı́ticas do grid para
polı́ticas da rede que usa regras de mapeamento para controlar o mecanismo de mapeamento. As polı́ticas de grid se comparadas com as polı́ticas encontradas na literatura, permitiram expressar regras mais adequadas, principalmente relacionadas com as operações
de reservas de recursos da rede. Além disso, tais polı́ticas do grid suportam o uso de proxies na avaliação dos parâmetros das regras, o que não é encontrado atualmente em outras
linguagens de polı́ticas de grid. Portanto, essas polı́ticas de grid facilitam o gerenciamento do grid porque elas possuem maior poder de expressão. As regras de mapeamento
que governam a tradução das polı́ticas de grid podem ser vistas como meta-polı́ticas. Na
implementação atual, as regras de mapeamento são deﬁnidas através de um subconjunto
da linguagem de script PHP. Embora as regras de mapeamento sejam bastante ﬂexı́veis,
esta ﬂexibilidade força os administradores da rede a aprender uma nova linguagem para
deﬁnir mapeamentos mais adequados. Nesse ponto assistentes visuais poderiam facilitar
a deﬁnição de regras de mapeamento.
Para trabalhos futuros destacam-se a redução da complexidade na deﬁnição das regras de mapeamento, sem perda de poder, através da introdução de interfaces de usuário
mais elaboradas, por exemplo, através de assistentes. A avaliação do desempenho da arquitetura e, embora o consumo de banda para transferir as polı́ticas de um elemento até
outro possa ser reduzido, uma observação sobre o impacto dessas transferências na rede
subjacente precisa ser executada. Mais importante, entretanto, é a avaliação do desempenho do mecanismo de mapeamento, principalmente considerando o número de regras
de grid, nı́veis de aninhamentos, e número de regras de mapeamento deﬁnidas pelos administradores da rede.
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Abstract. The performance of SPMD programs is strongly affected by dynamic
load imbalancing factors. The use of a suitable load balancing algorithm is
essential for overcoming the effects of these imbalancing factors. In this work,
the performance of a scientific SPMD parallel application is evaluated when
executed on a computational grid, with different master-slave load balancing
strategies. The developed SPMD application computes the macroscopic
thermal dispersion in porous media. Three kind of load balancing techniques
were evaluated: static, conventional master-slave, and a hierarchical
master-slave. Experiments were performed on a computational grid composed
by two geographically separated clusters. The experimental results showed
the importance of using appropriate load balancing strategies for specific
environment conditions.
Resumo. O desempenho de programas paralelos é fortemente influenciado
por diferentes fatores dinâmicos de desequilíbrio de carga. A utilização de um
algoritmo de balanceamento de carga adequado é essencial para a redução
dos efeitos causados por estes fatores de desequilíbrio. Neste trabalho,
avaliamos o desempenho obtido na utilização de estratégias de
balanceamento de carga do tipo mestre/escravo para a implementação de
uma aplicação paralela científica SPMD executada em um grid
computacional. A aplicação SPMD desenvolvida consiste no cálculo da
dispersão térmica em meios porosos. Três algoritmos de balanceamento de
carga foram avaliados: estático, mestre/escravo convencional e
mestre/escravo hierárquico. Os experimentos foram realizados em um grid
computacional composto de dois clusters geograficamente separados. Os
resultados experimentais obtidos demonstram a importância da utilização de
estratégias de balanceamento de carga adequadas às condições específicas
dos ambientes onde são executadas.
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1. Introdução
O modelo de programação paralela SPMD (Single Program Multiple Data) tem sido
amplamente utilizado devido à facilidade de desenvolvimento e controle de um único
código e ao fato de que muitos problemas podem ser resolvidos por algoritmos baseados
nele [Mattson 1996]. Neste modelo o mesmo programa é executado, sem sincronismo
no nível de instrução, nos diferentes processadores, manipulando conjuntos distintos de
dados (tarefas) [Quinn 1994].
O desempenho de uma aplicação paralela SPMD pode ser afetado por diversos
fatores que causam o desequilíbrio de carga, tais como: a heterogeneidade da
arquitetura paralela adotada, o desconhecimento da quantidade de processamento
envolvida em cada tarefa, a criação dinâmica de tarefas, além da heterogeneidade e da
variação da carga externa à aplicação nos diversos processadores de um ambiente
paralelo não dedicado. A utilização de uma estratégia adequada de balanceamento de
carga é fundamental para a redução do efeito desses fatores de desequilíbrio [Plastino
2003].
Em um grid computacional formado por máquinas com capacidades diferentes e
interconectadas por canais de comunicação que apresentam taxas de transmissão
distintas [Foster 1998], a utilização de um modelo estático, onde as tarefas são
distribuídas igualmente entre as máquinas, pode comprometer o desempenho da
execução do programa paralelo. As máquinas podem apresentar um comportamento
heterogêneo, devido não somente às diferentes características de poder computacional
de cada uma delas, mas também à existência de cargas externas diversas em cada
ambiente componente do grid computacional. Estes fatores podem causar um
desequilíbrio de carga no sistema, fazendo com que processadores fiquem ociosos
quando poderiam estar ativos, contribuindo para a conclusão da aplicação paralela.
Uma estratégia de balanceamento de carga mestre/escravo pode ser utilizada
para tentar diminuir este desequilíbrio [Plastino 2003, Shao 2001, Souza 2002, Thomé
2002]. Neste caso, o objetivo é tentar distribuir a carga de trabalho de acordo com a
disponibilidade de processamento de cada processador. Dependendo das características
da aplicação, podem ocorrer alguns inconvenientes no uso desta política em diferentes
cenários. Caso o mestre não tenha capacidade para atender prontamente às requisições
dos escravos, ou os escravos se encontrem geograficamente distantes do mestre, o que
pode retardar o recebimento de novas tarefas, o desempenho da execução do programa
paralelo poderá ser comprometido.
Com o objetivo de reduzir estes efeitos prejudiciais no desempenho do modelo
mestre/escravo, pode-se utilizar um modelo mestre/escravo hierárquico, no qual
subconjuntos de processadores escravos realizam toda comunicação de requisição de
tarefas com submestres, que por sua vez recebem do mestre global as tarefas a serem
distribuídas e retornam a este as respostas geradas pelos respectivos subgrupos de
escravos. Esta hierarquia pode ocorrer em vários níveis [Furuich 1990]. O
conhecimento da topologia dos recursos computacionais utilizados é importante para a
construção da hierarquia, pois, desta forma, pode-se estudar a atribuição dos diferentes
papéis (mestre, submestre e escravo) entre os processadores disponíveis com o objetivo
de maximizar a utilização dos recursos disponíveis. Diante do aperfeiçoamento de
ferramentas, como as descritas em [Shao 2001], capazes de verificar e reportar a
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configuração e o estado dos recursos computacionais – processadores e rede de conexão
– será possível realizar esta atribuição de forma mais precisa e eficiente.
Neste trabalho, avalia-se o desempenho de diferentes estratégias de
balanceamento de carga quando utilizadas em uma aplicação SPMD que calcula a
dispersão térmica em meios porosos. Esta aplicação foi desenvolvida utilizando-se a
ferramenta SAMBA-Grid, que facilita a utilização de diferentes estratégias de
balanceamento de carga para uma mesma aplicação. Os experimentos computacionais
foram realizados em um grid computacional formado por dois clusters geograficamente
separados.
Este trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, descreve-se a
aplicação paralela implementada para calcular a dispersão térmica em meios porosos.
Na Seção 3, é apresentada a ferramenta SAMBA-Grid. Na Seção 4, apresenta-se a
avaliação de desempenho dos experimentos computacionais realizados e, finalmente, na
Seção 5, são apresentadas as conclusões.

2. Cálculo da dispersão térmica em meios porosos
A aplicação paralela implementada é utilizada para o cálculo da dispersão térmica em
meios porosos [Souto 2002]. A dispersão térmica é avaliada pelo movimento de
partículas hipotéticas, denominadas termions. Cada termion possui uma quantidade fixa
de energia e é representado por uma posição (x,y) no espaço. Esta posição determina em
que tipo de meio a partícula se encontra: sólido ou fluido. O movimento da partícula é
determinado por um componente aleatório e, quando a partícula se encontra no fluido,
também pela velocidade do fluxo do fluido.
Inicialmente, um número grande de termions é liberado. A cada iteração, a
posição de todos os termions é atualizada de acordo com o tamanho do seu passo e
direção. A definição da direção do movimento é escolhida aleatoriamente. O tamanho
de cada passo depende das propriedades do meio no qual a partícula está e da
velocidade de fluxo do fluido, caso ela se encontre na parte fluida.
Cada termion percorre diferentes caminhos e a avaliação do caminho total
realizado por um termion constitui uma tarefa do programa paralelo. Cada tarefa
demanda aproximadamente a mesma quantidade de processamento caso as propriedades
térmicas das diferentes partes sólidas sejam as mesmas. Após a realização de um certo
número de passos, que depende das propriedades térmicas do meio, as partículas
atingem suas posições finais. A partir desta distribuição, se obtém a dispersão térmica
final.

3. Ferramenta SAMBA-Grid
A ferramenta SAMBA-Grid (Single Application, Multiple Load Balancing on Grid) é
um framework para o desenvolvimento de aplicações paralelas SPMD com
balanceamento de carga em grids computacionais. Ela foi desenvolvida baseada na
ferramenta SAMBA criada para ser utilizada em clusters [Plastino 2003]. Para se gerar
uma aplicação SPMD através deste framework, o usuário tem que desenvolver,
basicamente, o código de geração de tarefas e o código comum que será executado nos
diversos processadores sobre os diferentes conjuntos de dados. Além de facilitar o
desenvolvimento de aplicações SPMD, a ferramenta SAMBA disponibiliza uma
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biblioteca de algoritmos de balanceamento de carga. Desta forma, diferentes versões de
um mesmo programa paralelo, utilizando diferentes estratégias de balanceamento
presentes na biblioteca, podem ser automaticamente geradas, bastando recompilar o
programa com a opção de balanceamento de carga desejada.
As estratégias da ferramenta SAMBA estão sendo adaptadas para formarem a
biblioteca de balanceamento de carga da ferramenta SAMBA-Grid. Os algoritmos
estático e mestre/escravo convencional já foram adaptados. Uma das contribuições do
presente trabalho foi a inclusão de uma nova estratégia na biblioteca da ferramenta
SAMBA-Grid: uma política sob demanda de distribuição de tarefas utilizando o modelo
mestre/escravo hierárquico. Nesta política, a raiz da hierarquia representa o mestre
global, as folhas da hierarquia representam os escravos e os nós internos representam
submestres. O mestre global distribui as tarefas sob demanda entre os seus filhos. Cada
submestre também distribui sob demanda suas tarefas aos seus filhos e, sempre que
estas são concluídas, este solicita mais tarefas ao seu pai. Cada escravo, após executar
as tarefas recebidas, solicita mais tarefas ao seu pai. Na Figura 1, apresenta-se uma
hierarquia com três níveis.
P0

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P6

P8

P9

Figura 1. Modelo mestre/escravo hierárquico em três níveis.

Em grids computacionais, escravos podem se tornar ociosos com freqüência em
função do mestre estar fisicamente distante e conectado por um meio de reduzida
capacidade de transmissão ou sujeito a congestionamentos. Utilizando-se esta nova
política, o mestre global, submestres e escravos podem ser alocados de tal forma que se
utilize menos os canais de comunicação que apresentam pior desempenho. Considere
três clusters A, B e C, formados respectivamente pelos processadores {P0,P1,P2,P3},
{P4,P5,P6} e {P7,P8,P9}. Tem-se ainda que as tarefas encontram-se inicialmente
localizadas no cluster A e que os canais de comunicação entre os clusters apresentam
alta taxa de latência e baixa taxa de transmissão comparados com os canais internos a
cada cluster. A Figura 1 representa uma possível solução hierárquica para reduzir a
utilização dos canais entre clusters, tendo em vista que P4 e P7 farão solicitações em
bloco a P0, distribuindo as tarefas recebidas entre os processadores P5, P6, P8 e P9,
evitando a comunicação destes com o cluster A.
A quantidade de níveis da hierarquia e de escravos por submestres pode ser
alterada em função das características da aplicação e da topologia do Grid.
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3.1. Algoritmos de balanceamento de carga
Neste trabalho, os seguinte três algoritmos de balanceamento de carga da ferramenta
SAMBA-Grid foram avaliados.
1. ESTÁTICO: O processador central (que possui o conjunto inicial de tarefas) distribui
o conjunto de tarefas entre todos os processadores, incluindo ele próprio. O mesmo
número de tarefas é designado para cada processador.
2. MESTRE/ESCRAVO: O processador mestre aloca um bloco de tarefas para cada
processador escravo. Cada vez que um escravo finaliza a execução de seu bloco
corrente de tarefas, ele pede ao mestre mais tarefas recebendo um novo bloco do mestre.
3. MESTRE/ESCRAVO HIERÁRQUICO: Neste algoritmo, cada processador assume
um papel segundo a especificação da hierarquia: mestre global, submestre ou escravos.
O mestre global e os submestres, enquanto houver tarefas sob seu controle, distribuem
blocos de tarefas mediante solicitação de seus filhos e não executam tarefas. Escravos
executam as tarefas recebidas e solicitam novos blocos sempre que concluem o bloco
recebido.

4. Avaliação de desempenho
A avaliação das três estratégias de balanceamento de carga foi realizada através da
geração de código paralelo para a aplicação da dispersão térmica em meios porosos
utilizando-se a ferramenta SAMBA-Grid. Os experimentos foram executados em um
grid computacional formado por dois clusters geograficamente separados, um deles
localizado na PUC-RIO e o outro na UFF.
O cluster da PUC-RIO é constituído de 32 computadores IBM PC Pentium IV
1.7 GHZ, usando a implementação Red Hat 7.2 do sistema operacional Linux e
conectados por um switch de 100 Mbits. O cluster da UFF é constituído de 8
computadores AMD Athlon 1.3 GHZ, usando a implementação Red Hat 7.3 do sistema
operacional Linux e conectados por um switch de 100 Mbits. Houve a preocupação de
realizar os experimentos em condições semelhantes de carga externa em cada cluster e
de congestionamento do canal de comunicação entre eles.
O middleware utilizado para o grid computacional é o The Globus Toolkit 2.4
[Foster 1998 e Globus 2003] e a biblioteca de troca de mensagens utilizada pela
ferramenta SAMBA-Grid é MPICH-G2 v1.2.5.
A primeira bateria de testes foi realizada utilizando-se os 32 processadores da
PUC-RIO e os 8 processadores da UFF. Para a aplicação utilizaram-se 2000 termions,
ou seja, existiam 2000 tarefas a serem executadas pelos processadores do grid
computacional.
As três estratégias de balanceamento de carga foram executadas da seguinte
maneira. Na estratégia estática (S1), dividiu-se de forma igual as tarefas entre os
processadores, ou seja, cada um recebeu 50 tarefas para serem processadas. Na
estratégia mestre/escravo (S2), o mestre global foi alocado em um processador do
cluster da PUC-RIO e o bloco de tarefas a ser enviado por ele para os escravos possuía
uma tarefa. Para a estratégia mestre/escravo hierárquica, alocou-se o mestre global no
cluster da PUC-RIO e um submestre no cluster da UFF. O bloco de tarefas enviado pelo
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submestre para os escravos era constituído de uma tarefa. Foram realizados três
experimentos com diferentes tamanhos do bloco enviado pelo mestre global ao
submestre: 40 tarefas (S3), 80 tarefas (S4) e 120 tarefas (S5).
O tempo obtido para cada uma das estratégias encontra-se na Figura 2.
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Figura 2. Tempos de execução em segundos para diferentes estratégias de
balanceamento de carga para a aplicação com 2000 termions.

Uma comparação direta entre os tempos observados para a estratégia estática (S1) e os
outros algoritmos mais elaborados ilustram a eficácia da utilização de um
balanceamento de carga dinâmico e a importância de se selecionar um algoritmo
apropriado. A maior redução no tempo de execução, produzida pelo algoritmo
mestre/escravo (S2), foi de 18 %.
A partir da análise dos resultados, observou-se o efeito do fator de desequilíbrio
provocado pelo uso da estratégia estática. Os processadores do cluster da UFF
executam uma tarefa aproximadamente duas vezes mais rapidamente que os
processadores do cluster da PUC, então processadores da UFF se tornam ociosos e
poderiam executar mais tarefas.
Quando a estratégia mestre/escravo (S2) foi utilizada, observou-se que os
processadores do cluster da UFF realizaram aproximadamente o dobro das tarefas que
os processadores da PUC. Apesar de se estar perdendo o poder computacional de um
processador que executava somente o processo mestre, esta estratégia se mostrou mais
eficaz que a estratégia estática.
As estratégias mestre/escravo hierárquica com bloco de 40 tarefas (S3), 80
tarefas (S4) e 120 tarefas (S5) mostraram desempenho melhor que a estratégia estática,
mas pior que a estratégia mestre/escravo. O canal de comunicação não apresentava
retardos relevantes em relação ao tempo de processamento das tarefas, não prejudicando
o desempenho da política mestre/escravo. Além disso, nas execuções da estratégia
hierárquica perdeu-se o poder computacional de um processador que executa o papel de
submestre. Pode-se observar ainda que o tamanho do bloco de tarefas influencia no
desempenho. Este fato sugere que estudos mais aprofundados sobre a forma de
blocagem devem ser realizados.
Para testar a influência do canal de comunicação sobre as estratégias
mestre/escravo, executou-se uma transferência de arquivo concorrentemente com a
execução da aplicação para aumentar o congestionamento do canal. O tempo de
execução da aplicação foi 376 segundos para a estratégia mestre/escravo e 406
segundos para a estratégia mestre/escravo hierárquica com bloco de 80 tarefas. Apesar
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da estratégia mestre/escravo continuar a apresentar melhor desempenho, observa-se
que, com o congestionamento do canal, a diferença relativa entre os tempos das
estratégias foi reduzido, evidenciando uma tendência da estratégia hierárquica se
adequar melhor ao problema de comunicação.
A segunda bateria de testes foi realizada utilizando-se somente oito
processadores do cluster da PUC além dos oito processadores do cluster da UFF. Neste
caso, por causa da redução do número total de processadores, a aplicação foi executada
com 800 termions, ou seja, 800 tarefas. O mestre global foi executado em um
processador do cluster da PUC e o submestre no cluster da UFF.
Realizaram-se testes para a estratégia estática, mestre/escravo e mestre/escravo
hierárquica com bloco de 80 tarefas e os tempos respectivos obtidos em segundos foram
381, 323 e 310. A estratégia estática (S1) apresentou o pior desempenho como
observado na bateria de testes anterior e se deve ao mesmo fator de desequilíbrio. As
estratégias mestre/escravo (S2) e mestre/escravo hierárquica com bloco de 80 tarefas
(S4) apresentaram desempenhos semelhantes, com pequena superioridade da estratégia
S4. Neste caso, como o número de processadores da PUC foi reduzido, os
processadores da UFF executaram mais tarefas e, conseqüentemente, o canal de
comunicação foi mais utilizado. Desta forma, apesar de na estratégia S4 se perder o
poder computacional de um processador, esta conseguiu gerenciar mais adequadamente
a comunicação entre os clusters. Verificou-se que, utilizando as estratégias S2 e S4, os
processadores do cluster da UFF que executam cada tarefa mais rapidamente
conseguiram realizar um número maior de tarefas que os processadores da PUC. E, com
a utilização de S4, este número de tarefas foi ainda maior, pois os processadores da UFF
conseguiram receber mais tarefas já que as requisições eram feitas ao submestre que
estava localizado na UFF.
Para se verificar a influência do canal de comunicação sobre as duas estratégias
S2 e S4, um novo experimento foi realizado. Executou-se durante todo o tempo de
execução da aplicação uma transferência de arquivos entre o cluster da PUC e da UFF.
Os tempos de execução da aplicação obtidos foram 459 segundos para S2 e 334
segundos para S4. Neste caso, houve uma redução significativa (27%) no tempo de
execução de S4 em relação à S2, que demonstra que a utilização da estratégia
mestre/escravo hierárquica pode ser vantajosa quando o canal encontra-se
congestionado e o recebimento de tarefas pelos escravos é retardado por este
congestionamento.

5. Conclusões
Neste trabalho avaliou-se a utilização de três estratégias de balanceamento de carga na
implementação de uma aplicação paralela científica. As diferentes capacidades
computacionais de cada processador e as diversas capacidades dos canais de
comunicação, aliadas à carga externa concorrente à aplicação, foram responsáveis pelo
desequilíbrio de carga na execução da aplicação.
As estratégias mestre/escravo que permitem um balanceamento dinâmico de
carga foram mais eficientes que a estratégia estática. A estratégia mestre/escravo
hierárquica se mostrou mais eficaz quando o canal de comunicação encontrava-se mais
congestionado.
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Estes resultados iniciais demonstram a importância da utilização de uma
estratégia de balanceamento de carga na execução de uma aplicação em um grid
computacional e a necessidade de se escolher uma estratégia adequada às características
de um determinado ambiente.
Pretende-se realizar um maior número de experimentos para avaliar alguns
aspectos que não foram testados neste trabalho. A influência na escolha da localização
do mestre e submestre e a definição do tamanho do bloco de tarefas a ser utilizado são
questões a serem analisadas.
Neste trabalho, das três estratégias de balanceamento de carga avaliadas, duas
foram adaptadas da ferramenta SAMBA e uma nova foi desenvolvida. Pretende-se
também adaptar e avaliar as demais estratégias da ferramenta SAMBA, criando um
conjunto maior de possíveis estratégias de balanceamento de carga a serem utilizadas
em um grid computacional.
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Abstract. This paper presents a study on use of computational grids in a
meteorological center, which can be used in on-demand computing,
collaborative computing, high-throughput computing, data-intensive
computing and distributed supercomputing. The CPTEC/INPE is investigating
the use of this technology in data-intensive computing, using meteorological
applications; collaborative computing, using “AccessGrid“ for collaborative
work and videoconference; and distributed supercomputing, in a project
coordinated by SINAPAD (Sistema Nacional de Processamento de Alto
Desempenho). Preliminary results show a promising future for this technology
in meteorology.
Resumo. Este trabalho apresenta um estudo sobre o uso de grades
computacionais em um centro meteorológico, que podem ser utilizadas nas
áreas de computação sob demanda, colaborativa, alta-vazão, intensiva de
dados e supercomputação distribuída. O CPTEC/INPE vem investigando o
uso desta tecnologia nas áreas de computação intensiva de dados, utilizando
aplicações meteorológicas; colaborativa, utilizando o software “AccessGrid”
para trabalho colaborativo e videoconferências; e supercomputação
distribuída, em um projeto para construção de uma grade computacional de
alto desempenho coordenado pelo SINAPAD (Sistema Nacional de
Processamento de Alto Desempenho). Resultados preliminares mostram um
futuro promissor para utilização desta nova tecnologia em meteorologia.

1. Introdução
Segundo Foster et al. (2001), a Computação em Grade difere da computação distribuída
convencional devido ao fato de possibilitar o compartilhamento coordenado de recursos
em larga escala (como supercomputadores, “clusters”, sistema de armazenamento,
dados, instrumentos e pessoas) e permitir a resolução de problemas computacionais em
organizações virtuais multi-institucionais, em alguns casos orientada ao alto
desempenho. O compartilhamento deve necessariamente ser altamente controlado, com
os fornecedores e consumidores de recursos definindo claramente e cuidadosamente
apenas o que é compartilhado, quem é permitido compartilhar e as condições nas quais
o compartilhamento ocorre.

65

II Workshop on Grid Computing and Applications

Baseando-se na classificação de grades computacionais, proposta por Foster et
al. (1999), identificou-se aplicações na área em meteorologia (no âmbito do
CPTEC/INPE) que podem ser contempladas com a utilização desta nova tecnologia:
x Computação com alta-vazão - utilizam a grade para escalonar várias
tarefas fracamente acopladas ou independentes, com o objetivo de
disponibilizar ciclos de máquina não utilizados (geralmente de estações de
trabalho ociosas). Em meteorologia, a execução de modelos numéricos de
previsão de tempo requer dados provenientes de estações meteorológicas e
derivados de satélites meteorológicos. As informações de estações
meteorológicas provenientes do GTS (“Global Transmittion System”) ou de
Plataformas de Coleta de Dados (PCD), enviadas pelos satélites brasileiros
SCD 1 e 2 (Satélite de Coleta de Dados), assim como as imagens de satélites
meteorológicos são processadas em diversos horários do dia. Como essas
tarefas são independentes, elas possuem um alto potencial para este tipo de
aplicação de grade.
x Computação sob demanda – utilizam a capacidade da grade para encontrar
requisitos de curto prazo para recursos que possuam custo alto ou que não
estejam no mesmo local. Esses recursos podem ser computação, software,
repositório de dados, sensores especializados, etc.. Ao contrário das
aplicações de computação distribuída, essas aplicações são muitas vezes
guiadas por custo-performance do que somente performance. A Caverna
Digital, sistema de realidade virtual que permite a visualização de dados em
3D, do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Universidade de São
Paulo (USP) e os supercomputadores do CPTEC/INPE são equipamentos
caros e únicos no país. Esses dois recursos combinados podem enquadrar-se
na categoria computação sob demanda quando integrados por um ambiente
de grade para atingir um objetivo específico.
x Computação intensiva de dados – sintetizam novas informações a partir de
dados que são mantidos em repositórios geograficamente distribuídos,
bibliotecas digitais e base de dados. Na maioria das vezes, o processo de
síntese utiliza-se intensivamente de computação e comunicação. O
CPTEC/INPE possui atualmente um enorme conjunto de dados
meteorológicos em sua base de dados. Muitos pesquisadores de outras
instituições a utilizam para estudos de caso ou melhoria de modelos, A
computação intensiva de dados pode ser utilizada em ambiente de grade,
pois possibilita o uso remoto dessas informações, por pesquisadores de
outras instituições, sem a necessidade de deslocamento ao CPTEC/INPE,
possibilitando uma economia de custo e tempo.
x Computação colaborativa - aplicações que estão interessadas
primeiramente em permitir e habilitar interações entre pessoas. Tais
aplicações são frequentemente estruturadas em termos de um espaço virtual
compartilhado. Muitas aplicações colaborativas estão interessadas em
habilitar o uso compartilhado de recursos computacionais como arquivos de
dados e simulações. Existem diversos grupos de meteorologia espalhados
pelo Brasil. A criação de um ambiente colaborativo utilizando grade
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computacional poderá melhorar bastante a área de meteorologia, pois poderá
dispor a todos recursos e interatividade para o avanço desta ciência. A
computação colaborativa, que apesar de hoje não ser utilizada, é uma forma
bastante interessante e inovadora de trabalho que permitirá no futuro um
trabalho colaborativo multi-institucional.
x

Supercomputação distribuída – utilizam grades para agregar recursos
computacionais substanciais de forma a atacar problemas que não podem ser
resolvidos em único sistema. Dependendo da grade que se esta utilizando,
esses recursos agregados podem abranger a maioria dos computadores do
país ou simplesmente todas as estações de trabalho da instituição.
Atualmente não é possível aumentar a resolução dos modelos devido a
limitações na capacidade de memória e da velocidade de processamento do
supercomputador NEC-SX4/8A. Caso existissem outros computadores deste
porte no país, uma alternativa para aumentar a resolução desses modelos
seria a interligação dos mesmos através de ambientes de grade
computacional, de forma a aumentar os recursos computacionais disponíveis.

O “Globus Toolkit” (Foster e Kesselman, 1998) tem sido bastante utilizado para
a criação de grades computacionais. Ele fornece três elementos necessários para
computação em um ambiente de Grade: Gerenciamento de Recursos, Serviços de
Informação e Grade de Dados. Para garantir a segurança, esses elementos utilizam o
protocolo de segurança GSI (“Grid Security Infrastructure”). O GSI permite
autenticação e comunicação segura entre elementos de uma grade computacional. Para
o Gerenciamento de Recursos, que envolve alocação de recursos fornecidos pela grade,
o sistema possui mecanismos para gerenciamento local e global. Os Serviços de
Informação fornecem informações sobre os recursos da Grade através do “Monitoring
and Discovery Service” (MDS) que possui ferramentas para construir uma infraestrutura de informação baseada no LDAP (“Lightweight Directory Access Protocol”)
para Grades Computacionais. Os serviços de Grade de Dados envolvem o acesso e o
gerenciamento de dados no ambiente de Grade.

2. Computação intensiva de dados
Na área de computação intensiva de dados, inicialmente foi escolhida uma aplicação
meteorológica paralela simples (pós-processamento do modelo global do CPTEC/INPE)
para validação da grade computacional implementada no CPTEC/INPE (Almeida et al.,
2002). Com o sucesso do funcionamento desta aplicação, ampliou-se a grade
computacional, que vem sendo testada com o modelo meteorológico BRAMS.
Devido à diversidade de computadores, redes de interconexão e sistemas
operacionais (S.O.), o ambiente computacional do CPTEC é ideal para avaliação de
uma grade. Ele é composto por mais de uma centena de computadores. A interconexão
dos equipamentos é feita através de fibra ótica ou par trançado, operando a 10 Mbps ou
a 100 Mbps.
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2.1 Pós-processamento do modelo global do CPTEC/INPE
A execução do modelo global do CPTEC/INPE gera resultados na forma espectral e
com resolução vertical de 28 camadas, representadas em níveis sigma, que não de
entendimento direto pelos meteorologistas. O pós-processamento do MCGA tem como
função converter os níveis da atmosfera de sigma para pressão atmosférica e converter a
representação espectral para ponto de grade. O pós-processamento é responsável pela
conversão das condições iniciais, inicializadas e os 17 prognósticos do modelo: a cada
meia-hora nos três primeiros dias, a cada 12 horas no quarto dia e a cada 24 horas nos
dias seguintes.
Neste trabalho foi explorada a utilização de um ambiente que permitisse o
processamento paralelo e distribuído do pós-processamento no ambiente de
computadores do CPTEC/INPE. Para isto foi utilizado o “Globus Toolkit” (versão
1.1.3) e a biblioteca MPICH (Gropp et al., 1999) para grade (MPICH-G – versão 1.1.2).
A grade criada constituia-se de sete computadores HP-Compaq, pertencentes a
duas redes distintas, enquanto que os dados de entrada e saída residiam em um
computador em uma terceira rede. A maioria dos computadores redes pertencia a rede
de 100Mbps, com exceção dos computadores 6 e 7 que estavam conectados a uma rede
de 10 Mbps.
O programa de pós-processamento foi paralelizado por horário de previsão de
tempo, sendo cada computador responsável pela geração de um horário de previsão de
tempo. Como o número de horários de previsão de tempo era maior que o número de
computadores envolvidos na computação, vários horários de previsão de tempo foram
computados em uma mesma máquina.
A análise do gráfico (Figura 1), mostrou que a paralelização apresentou um
ganho de desempenho de 2.7 (para o melhor caso) para sete computadores, quando os
computadores que estão na rede de 10Mbps tem menos carga que as demais. A queda
no ganho de desempenho no caso para 5 e 6 computadores é devido ao fato que os
computadores 3, 4 e 5 estarem sempre executando tarefas dos mais variados tipos,
possuindo desta forma um comportamento aleatório.
  





    

  





















  







Figura 1 – Ganho de desempenho do pós-processamento.
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2.2 Modelo BRAMS
O BRAMS (“Brazilian Regional Atmospheric Modeling System”) é um projeto
financiado pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) na área de computação de
alto desempenho em Meteorologia. Este projeto visa melhorar o modelo RAMS
(“Regional Atmospheric Modeling System”) nos quesitos documentação, programação
e adaptação às condições brasileiras. Segundo Tremback e Walko (1997), o RAMS foi
desenvolvido pelo Departamento de Ciência Atmosférica da Universidade do Estado do
Colorado a partir da junção dos modelos: CSU de nuvens/mesoescala (Tripoli e Cotton,
1982), versão hidrostática do modelo de nuvens (Treemback, 1990) e do modelo de
brisa do mar (Mahrer e Pielke, 1977). O RAMS possui uma série de características e
opções (Walko e Tremback, 1991) que podem ser configuradas em tempo de execução.
O código do BRAMS permite execução paralela, para isto o conjunto de pontos
de grade que compõem a análise é transformado em subconjuntos retangulares de
pontos de grade (sub-domínios). A Figura 2 apresenta a decomposição em subdomínios, conforme observado em experimento conduzido por Mendes e Panetta
(1999).
P1
P4

P2

P3
P5

Figura 2 - Decomposição de domínios para cinco escravos.
O BRAMS utiliza o modelo mestre-escravo. O processo mestre manipula a
inicialização e a saída. Os processos escravos recebem e executam a computação dos
subdomínios do modelo, com a respectiva região de fronteira. Os processos escravos
são executados nos nós escravos de uma arquitetura paralela. A cada passo de tempo
(“timestep”), os nós trocam as informações sobre as fronteiras dos sub-domínios,
utilizando a biblioteca de passagem de mensagens MPI (Gropp et al., 1999) e o
processamento continua até a geração de todos os campos para os horários previstos.

Fig. 3 – Custo de processamento do BRAMS durante processamento

Neste experimento o BRAMS foi executado em computadores sem carga e
idênticos da grade computacional. Verificou-se um comportamento não determinístico
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desta aplicação (Figura 3), que demonstra a necessidade do escalonamento da aplicação
em grades computacionais.

3. Supercomputação distribuída
O Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho (SINAPAD) é constituído
pelos Centros de Processamento de Alto Desempenho (CENAPAD), que estão
geograficamente distribuídos e conectados pela RNP; O sistema é aberto para uso de
todos e adesão de novos participantes. As instituições que abrigam CENAPAD's
atualmente são: COPPE/UFRJ, CPTEC/INPE, LNCC, UFC, UFMG, UFRGS e
UNICAMP (SINAPAD, 2004).
O SINAPAD pretende construir uma grade computacional com recursos dos
CENAPADs, interligados pela RNP, utilizando ferramentas de domínio público, com as
finalidades de facilitar o acesso e a utilização desses recursos e reduzir os tempos de
espera, assim como obter maior controle da utilização, otimizar o emprego e aumentar a
confiabilidade, segurança e governabilidade do sistema. As etapas para concretização
desta grade são:
x

Elaboração do projeto;

x

Instalação de uma grade homogênea;

x

Criação de subsistema de contabilização de uso;

x

Criação do subsistema de controle de usuários;

x

Construção de um portal WEB;

x

Instalação de uma grade heterogênea;

x

Avaliação de desempenho da grade;

x

Administração do projeto.

Por disponibilizar de uma base de dados meteorológicos significativa e
programas para processamento desses dados, a área de meteorologia está representada
neste esforço através do CPTEC/INPE.

4. Computação colaborativa
Em meteorologia, a interação entre pessoas é muito importante para fazer uma previsão
de tempo confiável, melhorar os modelos de previsão existentes e discussão dos dados
gerados pelos modelos por pesquisadores. Na maioria das vezes, essas pessoas estão em
instituições geograficamente distantes. Visando possibilitar o trabalho colaborativo
entre grupos dispersos geograficamente, permitir a troca de idéias informais entre
pessoas além de workshops e encontros formais, possibilitar a utilização de laptops para
a apresentação de documentos, apresentações, animações, etc. e resolver o problema de
compatibilização de diferentes equipamentos existentes, foi desenvolvido o
"AccessGrid" (Childers, 2000).
A primeira experiência do CPTEC/INPE com esta tecnologia foi para acessar
palestras do “Global Grid Forum”, utilizando uma versão comercial do "AccessGrid": o
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“inSORS Grid” (inSORS, 2004). Durante o "Supercomputing 2003", foi transmitida
uma sessão (SCGLOBAL) com várias experiências de sucesso com o "AccessGrid".
Neste evento, as transmissões foram recebidas no CPTEC/INPE através do software
"AccessGrid". Algumas imagens deste evento estão apresentadas na Figura 4.

Figura 4. Apresentações do SC2003.

5. Conclusão
A importância de grades computacionais para a área de meteorologia é evidente, pois
permite que recursos computacionais sejam otimizados, custos financeiros e viagens
sejam reduzidos. O esforço que vem sendo empregado pelo SINAPAD para a
constituição de uma grade nacional de alto desempenho é uma das primeiras iniciativas
no Brasil neste sentido. A área de meteorologia esta representada nesta iniciativa pelo
CPTEC/INPE, que dispõe de uma base de dados meteorológicos estabelecida e
computadores para processamento da mesma. Ferramentas para videoconferência e
trabalho colaborativo, como o "AccessGrid", complementam este quadro permitindo a
análise conjunta das informações por pessoas em instituições geograficamente distantes.
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Abstract. In this paper we present the status of the SSolar Project in the last year in its
two main areas: the Cluster and Grid computing. The SSolar Project aims to develop
an infra-structure of high performance computers at the Brazilian Center for Research
in Physics (CBPF/MCT) for scientific computing. A special attention is dedicated to the
Grid Project, presenting the road map to connect the CBPF to the Rio de Janeiro Grid
initiative, the Grid Rio.
Resumo. Este trabalho apresenta a evolução do Projeto SSolar no último ano em suas
duas áreas de atuação: a computação em Cluster e em Grid. O projeto SSolar tem por
objetivo o desenvolvimento de uma infra-estrutura computacional de alto desempenho
para cálculo científico. Uma atenção especial é dedicada ao Projeto Grid onde
apresentamos as etapas para a integração do CBPF ao GridRio.

1. Introdução
A Física Computacional busca por meio de métodos numéricos e computadores
solucionar equações ou modelos teóricos onde a solução não é conhecida. As
simulações computacionais constituem uma componente indispensável na física em
todos os níveis e desempenham um papel essencial no desenvolvimento de muitas
aplicações.
A capacidade de processar grande quantidade de dados, participar remotamente
de eventos, compartilhar informações científicas e dados experimentais, é uma
característica fundamental para o desenvolvimento da física. No CBPF são utilizados
vários métodos computacionais, como: simulação numérica, ajuste matemático de dados
experimentais, otimização de funções, cálculos algébricos, integração numérica, solução
de sistemas lineares, solução numéricas de equações diferençais, Monte-Carlo, análise
de Fourier, etc. O desenvolvimento de métodos eficientes tem sido o motivo da
interação entre a física, a ciência da computação e a análise numérica.

2. Aplicações Utilizadas no CBPF
O uso de métodos computacionais envolvendo problemas da física é realizado em áreas,
como: cálculo de estruturas eletrônicas, materiais e sistemas magnéticos, modelagem de
sistemas naturais e biológicos, física estatística, sistemas dinâmicos, fractais,
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computação simbólica, física de altas energias, processamento digital e reconhecimento
de imagens, gravitação e cosmologia.
Uma das aplicações que pode ser exemplificada é a pesquisa de novos materiais
por meio de simulações de fenômenos magnéticos em filmes finos. Compreender as
propriedades magnéticas em tais materiais é, por exemplo, a base para o domínio
tecnológico do armazenamento de informações em meio magnético. Este estudo é
realizado por meio da representação matemática dos domínios nas interações de longo
alcance (interação dipolar) e o seu comportamento na inversão da magnetização. Além
disso, técnicas de processamento digital de imagens são utilizadas para extrair medidas
quantitativas nas imagens magnéticas simuladas.
Algumas simulações de fenômenos magnéticos empregam o método de MonteCarlo para otimizar uma função de energia associada ao problema [1]. Este estudo
necessita de grande capacidade computacional, pois a simulação tenta reproduzir
fenômenos macroscópicos por meio de simulações em escala microscópicas. Na prática,
a quantidade de memória necessária para este tipo de simulação está associada
diretamente ao tamanho da rede magnética estudada (bi-dimensional ou tridimensional). A evolução do sistema é calculada através de uma função custo,
determinada por variáveis associadas ao problema estudado (por exemplo, a interação
entre os momentos magnéticos) e que exprime um desvio de uma dada solução em
relação à solução ótima procurada. A simulação da evolução da magnetização em filmes
finos pode ser realizada em ambiente Grid, o que permitirá a análise de imagens de
dimensões superior a 40962 ou 10003 (spins magnéticos).
No CBPF identificamos quatro grupos que desenvolvem atividades
computacionais envolvendo métodos numéricos. Cada grupo possui características
específicas com relação à sua experiência em programação paralela, necessidade de usar
algoritmos paralelos, a intensidade de comunicação entre cada tarefa e se o mesmo
desenvolve totalmente ou parcialmente seus programas. Observamos que a maioria dos
grupos de pesquisas desenvolve seus algoritmos e necessitam de algoritmos paralelos.
No entanto, a maioria não tem experiência com este tipo de programação.

3. Projeto SSolar
A fim de atender a grande demanda por computação científica, o CBPF criou o Projeto
SSolar1[2] atuando em duas áreas: a implantação de um Cluster de computadores e de
um ambiente em Grade (Projeto Grid). Estes projetos têm por objetivo atender aos
grupos de pesquisa que utilizam intensamente métodos computacionais tanto para
simulações numéricas quanto para o processamento de dados experimentais.

1
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3.1. Cluster do CBPF
O CBPF dispõe hoje de uma infra-estrutura central de processamento baseada em um
Cluster de computadores do tipo Beowulf utilizando sistema de arquivo NFS (Network
File System) a fim de permitir o compartilhamento transparente de sistemas de arquivos
ou diretórios entre os nós. A fim de obter maior aproveitamento de sua capacidade,
utilizamos o sistema de gerência de filas OpenPBS [3] que nos atende parcialmente,
sendo possível uma migração para outros sistemas que ofereçam recursos mais
avançados (políticas de prioridade, maior capacidade de gerenciar múltiplas políticas,
estatísticas detalhadas das tarefas e do sistema, etc.) [4]. Outro recurso amplamente
utilizado pela comunidade científica e disponível aos usuários do Cluster são softwares
comercias, como por exemplo, o pacote Mathematica que oferece um completo
ambiente de programação incluindo a visualização científica de dados em 2D e 3D,
cálculo numérico e simbólico.
No primeiro ano de operação, o Cluster obteve uma média de trinta usuários
regulares internos e alguns usuários colaboradores externos. Devemos ressaltar que
devido a grande parte dos usuários não terem experiência com algoritmos paralelos, a
maioria das aplicações utilizadas atualmente são Bag-of-Tasks2. Recentemente o grupo
de Física Estatística do CBPF adicionou a essa infra-estrutura 10 processadores AMD
AthlonMP 2800+, 10GBytes de memória RAM, 200GBytes de disco, interconectados
em tecnologia fast-ethernet, para uso exclusivo do departamento (Figura1).

4. Projeto Grid do CBPF
A necessidade cada vez maior de poder computacional vem proporcionando o
desenvolvimento de sofisticadas ferramentas para a computação em Grid [5] [6]. Os
sistemas baseados em ambiente Grid vêm sendo cada vez mais utilizados como
ferramentas indispensáveis na solução de problemas da física, como mostram os
projetos: iVDGL[7], TeraGrid [8], DataGrid [9], GriPhyN [10], etc. O principal
interesse do CBPF na utilização do Grid é a solução de problemas da física utilizando
uma infra-estrutura computacional maior do que a existente localmente, integrada e
compartilhada com grupos colaboradores.

2

Aplicações paralelas cujas tarefas são independentes.
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Figura 1: Cluster do CBPF- recursos dedicados ao grupo de física
estatística e para a operacionalização do Grid.

4.1. Cluster e Grid Experimental
Na primeira etapa do projeto Grid, foi desenvolvido um Cluster Experimental a fim de
validar os recursos necessários para computação em Grid (Linux Red Hat, gerenciador
de filas OpenPBS, Globus Toolkit, NFS/PVFS e MPICH-G2[11] [12]). Durante esta
etapa foi importante a integração do escalonador OpenPBS com o Globus e o MPICHG2 permitindo aos usuários enviar tarefas de forma simplificada, sendo estes
monitorados com comandos usuais do PBS. O usuário envia a tarefa sem a necessidade
de saber em qual nó será executada.
Na segunda etapa, o Cluster Experimental foi colocado em uma rede externa à
rede local do CBPF e conectado ao Cluster central, formando um Grid Experimental. O
objetivo foi simular um ambiente Grid e solucionar problemas de comunicação entre os
Clusters. Nesta etapa foi fundamental a configuração das regras dos firewalls, como
gatekeeper (2119/tcp), gsiftp (2811/tcp) e MDS (2135/tcp), assim como a configuração
do arquivo de mapeamento dos usuários do Grid.
Por fim, desenvolvemos um programa de integração numérica em linguagem C
utilizando a biblioteca MPI para ser usado como teste no Grid Experimental sem
comprometer as tarefas em execução no Cluster do CBPF. Este programa teve a
finalidade de testar o Grid Experimental (Figura 2) e também difundir e incentivar o uso
da programação paralela entre os grupos que desenvolvem aplicações científicas no
CBPF.
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Figura 2: Teste de integração numérica no Grid Experimental. A figura
mostra que o tempo de execução continua diminuindo quando acrescentamos
o Cluster experimental ao cálculo.

4.2. Integração do CBPF ao GridRio
O próximo passo foi a integração do Cluster do CBPF à incitativa de Grid do Estado do
Rio de Janeiro, o GridRio3 (Figura 3). Nesta fase, em conjunto com as instituições que
formam o GridRio e a Rede Rio de Computadores, preparamos e configuramos os
sistemas de cálculos e a rede para executar aplicações paralelas em ambiente Grid
utilizando os recursos disponíveis em cada instituição. Nesta etapa consideramos
importante a qualidade do enlace de rede entre as instituições, a verificação de serviços
essenciais do Globus, a configuração dos nós do GridRio e a disponibilidade dos nós
em cada instituição. Vale destacar que todos os nós precisam ter endereços IP’s
cadastrados no servidor de nomes das instituições participantes da grade.
Nesta etapa também dedicamos quatro CPUs do Cluster para que os testes
fossem feitos em um ambiente controlado, evitando comprometimento das tarefas em
execução dos usuários. A próxima etapa envolve a definição da política de uso e
compartilhamento dos recursos, tais como: prioridade dos “jobs”; número de CPUs por
instituição; criação de contas; políticas de uso etc.

3

Nesta iniciativa participam também o LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica),
a PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - LabPar Laboratório de Computação), e
a UFF (Universidade Federal Fluminense – Instituto de Computação). Para informações adicionais veja:
http://easygrid.ic.uff.br
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Figura 3: Iniciativa do GridRio. Grid computacional voltado à pesquisa unindo
esforços de diferentes instituições no Estado do Rio de Janeiro.

5. Conclusão
Neste trabalho apresentamos a evolução do sistema de computação de alto desempenho
do CBPF no último ano, o Projeto SSolar. Neste período, o Cluster de computadores
entrou em operação e seu poder computacional foi aumentado pelo grupo de física
estatística. No que concerne ao projeto Grid, o CBPF se integrou ao GridRio a fim de
participar do seu desenvolvimento e testar aplicações de física nessa infra-estrutura.
Para isso, dedicamos algumas CPUs temporariamente ao projeto permitindo que testes
de operacionalização e comunicação fossem realizados.
As próximas etapas envolvem testes de comunicação entre as instituições do
GridRio a fim de avaliar o desempenho na execução de aplicações paralelas neste
ambiente. Para o desenvolvimento de aplicações paralelas é necessária uma rede (local
e metropolitana) estável e segura. As redes de alta velocidade serão certamente
decisivas para o sucesso de programas que necessitem de uma troca intensa de
mensagens. Finalmente, o CBPF está se empenhando em desenvolver uma aplicação
científica adaptada ao ambiente em Grid além de colaborar para a sua operacionalização
no Estado do Rio de Janeiro.
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Abstract. Effective e-learning distributed environments should promote high
cooperation. Workflow techniques can certainly contribute to such
effectiveness. Reusable Learning Objects (RLOs or LOs) also play an
important role in this context as learning content is broken into smaller parts
to facilitate deployment and execution assignment. Additionally, some LOs
may require high levels of computation as in the case of simulations in
Hemodynamics in a Fluid Mechanics course. In order to cope with such an
application, we envisioned a workflow-based Learning Management System
(LMS) using web services as the communication infrastructure allied to the
computational power of the Grid.

1. Introduction
There are different techniques in collaborative learning that are proven to be efficient,
not only in the cognitive domain - improving learning capacity and academic
performance – but also in social and affective ones – improving group and individual
self-confidence. Literature has recently evidenced the importance and effectiveness of
collaborative-networked learning environments. Some important research results can be
found in [1, 2, 3, 4].
In a full collaborative environment, online group activities are defined and tasks
are accomplished by more than one participant and many electronic multimedia artifacts
are often exchanged between students and between students and teachers. This case
requires task assignments and effective interaction coordination with execution duration
control and synchronization. Despite being mostly applied to business processes
coordination, workflow management systems (WfMSs) are also being used in elearning. WfMSs automatically assign the right task to the right participant in the right
point in time and provide students, as well as teachers, the ability to monitor individual
and group activities [5].
In addition to fostering the collaboration between humans, the WfMS may be
responsible for coordinating the execution of tasks involving massive computation
and/or data processing. In such a scenario, grid computing offers an adequate
infrastructure to be integrated into the WfMS [6]. As an example, consider a fluid
mechanics course containing the simulation of a fluid path, which requires the
computation of virtual particles trajectories. A workflow task responsible for this
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computation requires resources available in a grid environment. In this the WfMS could
seamlessly integrate resources from both inside and outside a grid infrastructure.
It is also important to break learning content into modules to facilitate
deployment and execution assignment. The potential resulting reusability and
standardization will contribute to reduce content development costs, as the modules can
be re-combined to form other contents. For these reasons Reusable Learning Objects
[7], or simply Learning Objects – RLO or LO – are being intensively studied and
already applied. Aiming LO reuse and interoperation, LO metadata (descriptions of
LOs) are in their way to standardization, as per IEEE initiative [8].
In this paper we present TEAM, which is an architectural model conceived to
derive peer-to-peer e-learning supporting environments based on grid computing.
In section 2 we present the characteristics of the e-learning applications that
motivated us to develop TEAM having in mind a grid-computing infrastructure. In
sections 3 and 4 we present, respectively, the e-learning environment and the
architectural model in which it is based. Finally, in section 5, related and future works
and the concluding remarks are presented.

2. Motivation
We are studying an e-learning scenario requiring computational-intensive learning
objects for simulation purposes; for instance, it must be possible for a student to access
a learning module (a LO) capable of doing real-time computation of the path and
velocity of particles in the vein system subjected to different blood pressure and
viscosity conditions set by the student. It must be also possible for the module to do all
the calculations required to render and show interactive 3-D images of vortex formation
and other physical phenomena. In this case, computational power must be dynamically
and automatically borrowed from other computers in the network. These new
requirements led us to consider using grid technologies. This project is being conducted
at LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica (National Laboratory of
Scientific Computing) in Rio de Janeiro, Brazil.
The main characteristics of the proposed environment are described in the
section to follow.

3. The e-learning Environment
We conceived an environment in which students and teachers would execute
instructional steps cooperatively, guided by a workflow management system capable of
dealing transparently with distribution, autonomy and technological heterogeneity of the
content repositories that are located in the partners’ sites. Content is LO-oriented and is
described using the LOM standard ([7]).
The processing unit of our environment is called a peer. It works as a gateway to
the environment and provides user’s authentication, user-environment interaction
control and execution context management (more on this can be found in section 4).
Each user needs to be associated to a peer (his/her home peer). A site is a logical
collection of peers sharing a common learning purpose. Users have transparent access
to resources within sites in which his home peer is included.
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The environment is logically divided in two scopes, external and internal,
according to user roles.
The external scope provides an environment for students accessing courses they
are registered to attend. External users “see” the (distributed) environment as just one
piece, using services, pulling and pushing artifacts from/to the environment,
transparently (independently/regardless) of where they are physically located or have to
be sent to. The workflow enactment services provide this transparent vision to external
users, routing, retrieving and allocating resources to/from proper peers.
The internal scope refers to the working context of the environment’s
maintainers (e.g. technical support, application developers, database administrators) and
learning content developers – the internal users.
Learning content developers create new contents from scratch or by reusing
existing LOs from various other peers of the site. LOs are found by replicating queries
to each workflow engine, which takes control of the search process in their respective
repositories, and sending results back to the originator of the query. Local search is
done in the metadata base.
Figure 1 illustrates the environment, showing the two possible scopes (internal
and external) and views (local and global). A continuous double-lined border separates
internal and external scopes. A dashed double-lined border illustrates the global view of
the environment as seen by internal users.
External Users

Internal Users

Peer 1
…
Peer 2
Peer 4

Peer 3

Internal Users

Figure 1. The distributed elearning environment scopes

In most of the cases, the learning content is an aggregation of lightweight LOs in
terms of computational power required to run them, i.e., despite of being eventually
composed of big sets of bits (e.g., a high resolution image, an MS Power Point
presentation with images inside, a movie file, etc.), they require to be shown or played a
processing power normally available in clients’ workstations. In some other cases,
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although, the amount of data or the complexity of the model is huge and/or the services
that process them consume huge amount of CPU. This occurs typically in modeling,
simulation and visualization in scientific applications. In these cases, Grid computing
gives us a fundamental infrastructure to manage distributed computational resources.
We named the environment as TEAM, which derives from Teamwork
Applications Manager. TEAM is based on the architecture also called TEAM
(Teamwork-support Environment Architectural Model). To avoid confusion on
references to the architecture and to the environment, we added a superscript A or E to
TEAM to designate the architecture and the environment, respectively (i.e. TEAMA and
TEAME).

4. The TEAM Architecture
We designed an architecture based on the classic architectural pattern for heterogeneous
database integration consisting of mediator(s) and wrappers. In an overall conceptual
view, the architecture is composed of peers that communicate to each other using
regular communication links. Peers are functionally identical but some of them run on
top of a grid operating system to access resources provided by grid environment(s).
Figure 2 illustrates one simple TEAMA instance formed by peers P1 thru P7. In this
illustration, the system is composed of three sites (Site 1 thru Site 3) and two grids (G1,
G2). P4, P6 and P7 act as interfaces of the environment to their respective grids that
may include many computers. G1 and G2 may be considered as sites themselves. Each
site consists of one or more peers (as illustrated by P2 and P3 of Site 1 in figure 2).
Site 1
Site

P2

P3

P1

P7
P6

G1
Site

G2
P5

P4

Figure 2. TEAMA conceptual view

Each peer in TEAMA is a stack of three layers characterizing a classic 3-tier
architectural model composed of interface, business processes/rules and persistence.
In the first layer, a web browser or a .NET application, for example, may realize
the user interface with the environment, which is a set of web services. Standalone
applications, working as “experts”, “electronic tutors” or software agents with any other
purpose, may also interface with the environment. If the access to the environment is
done via browser, an intermediate JavaServer Pages – JSP – layer is used.
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The second layer is the functional core of the architecture and is composed of
the workflow enactment service provided by its workflow engine. Each engine manages
a convenient portion of the whole workflow instance, processing rules and defining
messages contents and interaction steps with the users. An enactment service is
wrapped by a set of web services that form the interface with the first layer, and another
set of web services to accept requests from enactment services of other peers in the
network (interface 4 of the workflow reference model, as defined by the Workflow
Management Coalition). Besides dispatching requests to other engines, an engine may
also retrieve, and possibly store, LOs directly from other repositories in the network.
The workflow engines are also responsible for synchronizing and/or migrating
workflow execution states. Conceptually, the workflow engine layer, besides being the
WfMS, also acts as a mediator, providing to the layer above an integrated view of the
distributed execution environment.
The bottom layer of TEAMA provides persistency to the workflow enactment
service layer. It is also wrapped by a set of web services that interfaces, via JDBC, with
the possibly technologically diverse data sources. The LOs repository in each peer
composes a federation of weakly coupled semi-autonomous databases.
For sites running within grid infrastructures, grid services are provided by
Globus (see http://www.globus.org/), a de facto standard in operating infrastructure for
grid computing. Globus provides important features such as reliable user authentication,
resource access management (shared computational power dynamic allocation and deallocation) as also support for service and statistical information.
Peers add to the grid environment the functionality provided by TEAM. From a
user perspective, this means that resources provided by TEAM and by the grid can be
accessed transparently.

5. Related and Future Works and Concluding Remarks
At LNCC we are developing a grid infrastructure capable of supporting various
different types of applications that can benefit from transparent access to grid resources
and services. Our intention is to develop a configurable middleware system capable of
integrating data and processes in conjunction with grid basic services, such as
authentication, file transfer and resource allocation. Middleware functionality is
encapsulated by a single web service, which is the grid interface perceived by user
applications.
One of these types of applications is e-Learning Management Systems (LMS).
These systems support sharing e-learning content between partner institutions and
remote collaboration between students and tutors.
In this paper we present TEAM, which is a LMS being developed at PUC-Rio
and LNCC. The system architecture is based on workflow technology and on LO LOM
standard. The proposed architecture comprehends peer components, corresponding to
workflow engines and users’ home environment, which communicate in a peer-to-peer
model during the execution of collaborative tasks. A set of peers forms a site, giving
users a transparent view of their resources.
Some sites may be part of a grid environment. In these sites, peers act as TEAM
interfaces to grid resources, providing computing power to LOs requiring intensive
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calculations and massive storage for huge data volumes. As an example, we are
developing a fluid mechanics course to be presented at LNCC, which includes LOs
covering fluid path visualization. The trajectory of fluid virtual particles in a path is
computed by integrating particles positions in a period of time. A simple visualization
experiment involves hundreds of megabytes of data, including particles and model data,
and takes minutes of computation elapsed time.
TEAM extension towards its integration with grid infrastructure is at its initial
phase. We need to integrate user authentication between both environments, and
develop a more refined authorization policy that will include information on user rights
to access a LO. We need also to extend our current LO storage and query services. As
the potential number of partners in a grid environment is considerable higher than in
more conservative environments, we need to rethink how our search for LOs will be
implemented. Replication is one service we are considering to include within TEAM.
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Abstract. The TileTransfer has been developed as a Web system to facilitate
the transferring of a huge amount of data that are produced during calibration
testbeam periods of a high energy physics experiment named ATLAS. It
automatically searches, stages and provides a hypertext link to download the
selected data, allowing that the file administration be geographically
distributed. One benefit of this proposal is an effective management of
resources across the net of users.
Resumo. O TileTransfer foi desenvolvido como um sistema Web para facilitar
a transferência de enormes quantidades de dados que são produzidos durante
os testes de calibração de um experimento de física de altas energias
denominado ATLAS. O sistema automaticamente procura, disponibiliza e
apresenta uma ligação hipertextual para recuperar o arquivo selecionado,
permitindo que a administração das informações seja geograficamente
distribuída. Um dos benefícios desta proposta é uma gerência efetiva dos
recursos através de uma rede de usuários.

1. Introduction
In Switzerland, at CERN (European Organization for Nuclear Research) [CERN 2004],
the ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) detector [ATLAS 2004] is being constructed
to perform important measurements according to the severe requirements of the future
particle accelerator, named LHC (Large Hadron Collider) [LHC 2004]. The goal of the
ATLAS Experiment is to explore the fundamental nature of matter and the basic forces
that shape our universe. ATLAS is the largest collaborative effort ever attempted in
physics, getting together 2000 physicists from more than 150 universities and
laboratories in 34 countries and will run during at least ten consecutive years. The
annual data volume generated by the detector will be equivalent to 1.5 million of 650
Megabytes CDs. The software will be developed by several people from the
collaboration institutes placed in different countries all over the world.
The calorimeter system of ATLAS comprises an electromagnetic section and a
hadronic scintillating tile calorimeter, known as TileCal (1996), for which the proposed
system in this work has been developed. To evaluate the performance of the
calorimeter, several generations of prototypes were assembled and submitted to

86

II Workshop on Grid Computing and Applications

laboratory measurements and experimental particle beam tests. After design completion,
testbeam is used for module calibration, which generates significant amount of data to
be accessed and analyzed worldwide.

2. Calibration and Remote Physics Analysis
The beam tests were performed during several periods along the last years, generating
data that is organized in ntuples and stored in a hierarchical storage management system
developed at CERN. The CASTOR Project (2004) stands for CERN Advanced
STORage Manager, and its goal is to handle LHC data. Files in CASTOR are accessed
using rfio (Remote File Input/Output) protocols either at the command level or, for C
programs, via function calls. CASTOR is used for the transfer of raw data from
experimental areas to central storage.
In order to perform some physics analysis, collaborators have to access the Tile
Calorimeter Web pages to read the information about the test beam periods. Then, they
have to utilize the Tile Calorimeter Testbeam Info Databases (2004), which store
information about the whole testbeam data taken since August 2000. One of these
databases, named Runinfo, contains information about all available runs and the various
testbeam setups. It is possible to browse all the information in a Web navigator and also
send direct request to MySQL server from command prompt or shell script. When the
user finally finds and selects the ntuples to be analyzed, it is time to connect to one of
the CERN machines and type command lines to communicate with CASTOR. The
migration of CASTOR files between tape storage and disk is managed by a stager
daemon process. The stager manages one or more disk pools or groups of one or more
UNIX filesystems, residing in one or more disk servers. So, for the existing files in
CASTOR, it is necessary to stage the ntuples out from the tapes to a scratch directory.
In case the collaborator works remotely at his/her home institute, it is still necessary to
transfer the files from the CERN account to a local account. Another possibility could
be to perform the analysis remotely facing speed and connection problems. The size of a
single ntuple can achieve hundreds of Megabytes and the target physics analysis may
involve several ntuples.

3. Grid Technologies
Grid corresponds to an infrastructure that enables the integrated, collaborative use of
high-end computers, networks, databases, and scientific instruments located and
managed by multiple organizations [R. Esposito, P. Mastroserio, G. Tortone, F. M.
Taurino 2003]. The word “grid” in computing came from the electrical power grid
usage, representing broadly available shared resources accessible through standard
interfaces [S. Malaika, A. Eisenberg, J. Melton 2003]. The fundamental concept is
based on the premise that one has to be able to make use of a resource without knowing
the details of the computing components, where they are located, or how to manage, fix
or upgrade them [S. Malaika, A. Eisenberg, J. Melton 2003].
Significant effort has been spent in the design and implementation of
middleware software for enabling computational Grids. These software packages have
been successfully deployed and it is now possible to build clusters beyond the
boundaries of a single local area network. However, the challenging problem of
dynamically allocating resources in response to application requests for computational
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services remains unsolved. The real and specific problem that underlies the Grid
concept is coordinated resource sharing and problem solving in dynamic, multiinstitutional virtual organizations [I. Foster, C. Kesselman, S. Tuecke 2001]. Current
Internet technologies address communication and information exchange among
computers but do not provide integrated approaches to the coordinated use of the
resources at multiple sites for computation. Because of their focus on dynamic, crossorganizational sharing, Grid technologies complement rather than compete with existing
distributed computing technologies [I. Foster, C. Kesselman, S. Tuecke 2001].

4. The TileTransfer Web System
The main components that are integrated through Web services are: the TestBeam
Analysis database that contains information about all analysis that should be performed,
and is placed in the Web Server; the TileInfo database that provides an interface to
perform queries in a MySQL server, containing information about all runs; the
CASTOR storage management system and, finally, a sharing resource management that
controls resource providers and consumers, defining clearly and carefully what is
shared, who is allowed to share, and the conditions under which sharing occurs [I.
Foster, C. Kesselman, S. Tuecke 2001].
4.1. Development Strategy and Main Functionalities
The main identified problem was the access to the CASTOR storage management
system. The user had to either know its specific commands or execute shell scripts that
were written by TileCal members. Another inconvenience was that users had to be
connected to a CERN machine in order to access CASTOR, stage out the file and, in
case of working remotely, transferring the ntuples to a computer at their home institutes.
The need of having to log into a CERN account arises from user authentication, which
is required before exploring a common resource.
The integration between the TileInfo database and the access to the files stored
at CASTOR were both achieved by hypertext links. Each line of the resulting query is
associated with a program that, just when the user selects a link, executes CASTOR
commands. This program controls all necessary steps starting at staging out the file to a
spool area until copying the ntuple to a scratch directory and then starting the transfer
process. In order to optimize this process, when the file is already placed in the spool
area, just a symbolic link is created as, due to the size of the files, copying a ntuple can
take some time. At each step, the program sends messages to the browser from where
the user can remotely follow what is being executed. In case of troubles, the program
sends emails to a support group. This is a useful validation mechanism as the frequency
of a given problem may indicate its priority. The program also manages disk space and
restart user sessions that were accidentally disconnected.
As CASTOR is used for the transfer of raw data from experimental areas to
central storage, TileTransfer also checks whether the file is still at its primer place. In
this way, any user can access just taken testbeam data, perform some physics analysis
and contribute to the tests that are being performed. A select button allows compressing
or not the files before the file transfer takes place.
Since the stage out, copy and compress steps may require some time to be
achieved, the TileTransfer system offers to the user the possibility to receive the links to

88

II Workshop on Grid Computing and Applications

the selected files by e-mail. The interface only prints a warning message in the browser
indicating that the link or links will be sent to the specified e-mail address. The user
then receives messages concerning to what the system has performed during the whole
process. Nevertheless, the acceptance to download the files to a remote computer is still
under the user approval. Equally, under the client control is the management of the local
disk space and any transfer fault handling.
4.2. Transferring Data Across the Network
In order to optimize file transmission, the system is also integrated with a central
repository that stores information of the latest accesses. The aim is that once a user
connects to the TileTransfer system, the client machine can also become a file server to
other users. When the system is not busy, it looks through the repository updating
information about the spread servers, verifying whether the specific computer is on, the
ntuples are still placed there, the network speed has changed and so on. The merging of
two different types of databases, one containing the data description and the other with
information about the owner of the file, makes it possible to achieve real helpful
solutions. And in order to speed up the download time, at different servers, the selected
file is split into several pieces. Each piece is sent from one server in parallel to the
others and such fragments are built up together at the final destination.
Spiders’ techniques were applied to rank most suitable file providers among the
whole group of TileTransfer users who have the target data available. The elected server
for data provision depends on several factors such as network speed and stability. The
nearest server is not necessarily the one that will provide the ntuple to a requesting
client. Each volunteer is associated with a score based on the network characteristics
and the reliability of the server. In case the first chosen provider is not available, the
framework automatically switches to the next qualified one.
The TileTransfer Web system was developed in C language and Php and is
composed by several connected programs that also interface with specific TileCal shell
scripts and other auxiliary programs. The user interface is built with HTML and
JavaScript languages.

5. Future Improvements
The TileTransfer system was designed to be a scalable Web application, since
scalability is the capacity to serve additional users or transactions without
fundamentally altering the application's architecture or program structure.
Concerning distributed remote analysis, the problem that we face in offering
such facility is to encourage users to provide their own resources to other collaboration
members. For the moment, a remote physics analysis can be performed just using
CERN assets. Some interfaces are being constructed to offer standard analysis and also
allow the execution of user programs through the Web [J. M. Seixas, C. Maidantchik,
D. Damazio, F. Lacerda 2000]. After executing the target analysis, the user could
publish the results associating them with the related ntuple. This cross-referencing
scheme supports cooperative activities and reduces duplicated work.
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The current version already allows the tile transfer using different protocols. The
next improvement will be to provide a transparent integration with bbftp or wget file
transfer programs according to the user’s operational system.
The problems of managing remote disk space and transfer faults depend on the
establishment of a client/server protocol. It could also be helpful to allow the file
downloading immediately after staging the files out from CASTOR instead of waiting
the process to end and then approving the transfer. This feature requires additional
researches related to security and authentication issues.
The repository that stores information of the latest accesses can also be
enhanced with XML description files, which may allow the communication among
different databases through the Web. Therefore, the latest accesses, potential providers
and related scores, and other useful information to specific users could be stored in a
database placed in the local computers. But again, the main issue will be to guarantee
that users accept to offer their resources across the network.

6. Conclusions
Grid technologies in general will have important social outreaches in the near future.
The main goal of this new technology is to provide applications, data, computing, and
storage power to distinct users placed anywhere. Current GRID solutions are usually
either integrated into a complex infrastructure or require specific resources, thus
limiting its usage among not fully equipped users.
The emphasis of the TileTransfer system design is on the adequacy, cost/benefit
and reliability of the computing solution. The working group designed a software
system that is useful for the whole community, without requesting the installation of
specific resources.
Previously, TileCal collaborators have to understand a number of file commands
and transfer tools in order to access detector data files. The main goal of the proposed
system is to facilitate the data access and speed up the analysis task, which is performed
worldwide.
For the hadronic calorimeter of the ATLAS detector, the TileTransfer has been
developed as a Web system to facilitate the transferring of data that are produced during
calibration testbeam periods. This Web system provides an interface through the
Internet to access files independently of its location. All the needed steps are
encapsulated into functions and programs, assuring the consistency among the
collaboration users. Among the benefits of this proposal, one can underline an effective
management of data across the net of users.
The authors also foresee the extension of the developed framework to be used
during the combined testbeam that will be held next year, congregating different parts
of the ATLAS detector. The shared tests corresponds to a really demanding task since
they involve even more users with their own specific requirements, the resulting data
files will be even larger than the TileCal ones, and the file transfer will be under
additional restrictions and control mechanisms.
Grid technologies will have a potential impact in several domain areas and
commercial activities since they can provide solutions for storing and processing huge
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amounts of data. To operate this structure as a Grid of physics analysis, it is not just a
question related with technical challenges because the most important issue is to have
the organizational support. The collaboration universities and research institutes that
take part of the ATLAS Experiment have to accept the responsibility to become a
resource server, including ntuples, databases and processing for the physics analysis.
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Resumo. O presente artigo descreve o projeto de uma estratégia de balanceamento
de carga para escalonamento de tarefas em grades computacionais. Os resultados
preliminares obtidos em um protótipo utilizando o SunGridEngine (SGE) mostram
que, para o escalonamento integrado de 13 tarefas em 4 máquinas, a estratégia
proposta é capaz de reduzir o comprimento de escalonamento (makespan) em até
21,67%, quando comparada ao algoritmo defaulto do SGE.

1. Introdução
A popularidade da Internet e a disponibilidade de computadores com alto poder de
computação e tecnologias de rede de interconexão de alta velocidade a baixo custo deram
origem à idéia de se criar um “supercomputador” a partir destes componentes, aproveitando os
ciclos ociosos das máquinas conectadas à Internet [FK99]. Esta abordagem ficou conhecida
como metacomputação [CS92]. Na metacomputação, as aplicações eram tipicamente da área
científica, como modelagem de reservas de petróleo e simulações de mudanças no clima.
A computação em grade é considerada uma evolução da metacomputação onde não somente
o poder computacional das máquinas é compartilhado mas também diversos outros tipos de
recursos, como dados, softwares e equipamentos específicos [FK99]. Os softwares para grid se
preocupam inicialmente em oferecer um middleware que oferecesse uma infraestrutura em
escala global (wide area) para suportar o processamento on-line de aplicações distribuídas
[NSW03]. O Globus Toolkit 3.0 [FK02], o SunGridEngine (SGE) [S02a] e o Legion [GW97]
são exemplos de middlewares deste tipo. Os três oferecem soluções básicas para problemas
como autenticação, descoberta de recursos, acesso a recursos, execução de tarefas remotas e
movimento de dados e possibilitaram a construção de diversas aplicações reais para grades
computacionais. Eles oferecem, portanto, a infraestrutura básica porém não os mecanismos mais
adequados para a gerência de recursos em grade.
O escalonamento de recursos é um dos principais componentes de um mecanismo de
gerência de recursos em grade. Consiste, geralmente, em se escalonar um conjunto de aplicações
de diferentes usuários em um conjunto de recursos com o objetivo de maximizar a utilização do
sistema (high throughput). A partir de uma lista de recursos potenciais gerada por um
mecanismo de descoberta de recursos, o escalonador de recursos em grade irá escolher o melhor
conjunto de recursos que atende aos requisitos da aplicação. A escolha dos melhores pares de
aplicações e recursos é um problema NP-Completo [PS98] e, por esta razão, heurísticas são
geralmente empregadas.
Na computação em grade, o escalonamento de recursos é bastante complexo pois envolve
recursos dispostos em diversos domínios administrativos, geograficamente distribuídos. Neste
contexto, os recursos são heterogêneos e somente são aproveitados quando ociosos. Além disso,
recurso não se refere somente à CPU, mas também podem dizer respeito a espaço em disco e
largura de banda em rede, entre outros. Diversas políticas de escalonamento foram propostas
para grades, tais como [M+99] e [HSL02]. No entanto, a grande maioria destas somente foi
testada em ambiente de simulação.
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O presente artigo descreve a proposta, implementação e avaliação de um mecanismo de
escalonamento de aplicações distribuídas em máquinas que compõem uma grade
computacional, visando o balanceamento de carga e levando em conta a heterogeneidade e
ocupação local de cada máquina. Os resultados obtidos em um protótipo de teste composto por
5 máquinas de execução rodando o SunGridEngine indicam que o uso da estratégia proposta
permite redução significativa no comprimento do escalonamento (makespan).
O restante deste artigo está organizado como se segue. A seção 2 apresenta conceitos básicos
de computação em grade, com enfâse na arquitetura geral e no escalonamento de recursos. Na
seção 3 é descrito o SunGridEngine. O projeto do nosso escalonador de recursos em grade é
detalhado na seção 4. A seção 5 apresenta alguns resultados preliminares e os avalia.
Finalmente, a seção 6 conclui o trabalho e apresenta trabalhos futuros.

2. Computação em Grade
A proposta da computação em grade é que as organizações existentes no mundo
disponibilizem seus recursos computacionais, interligando-os na Internet. Esses recursos de
empresas distintas podem, então, ser agrupados e formar organizações virtuais cujos limites
reais não existam ou, pelo menos, sejam uma abstração [FK99]. A quantidade de recursos
existentes na grade é dinâmica, pois a qualquer hora uma nova organização pode decidir
participar ou até mesmo sair da grade. Nesta estrutura, uma mesma organização convencional
pode participar em mais de uma organização virtual e ter seus recursos divididos entre elas.
Para que a computação em grade seja viável, deve ser definida uma arquitetura que permita a
implementação mecanismos complexos de controle de acesso a recursos distribuídos em escala
global, em um ambiente heterogêneo e não dedicado. A arquitetura em grade mais amplamente
utilizada é a proposta por [FK99], baseada no modelo da ampulheta e composta por cinco
camadas (figura 1).
Aplicações
Coletivo

Topo da
ampulheta

Recurso

Gargalo

Conectividade
Fábrica

Base da
Ampulheta

Figura 1. Modelo da Ampulheta

A camada Fábrica controla os recursos a serem disponibilizados para os usuários. Neste
nível, devem existir mecanismos que possibilitem o gerenciamento de recursos computacionais,
recursos de armazenamento, recursos de rede e catálogos.
A camada de Conectividade é constituída por protocolos de comunicação e autenticação. Os
primeiros possibilitam a troca de dados entre os recursos da camada fábrica e os últimos
permitem a identificação e verificação seguras de usuários e recursos.
A camada Recurso possibilita a negociação segura de recursos individuais. Oferece
informações sobre recursos e permite a especificação de políticas de uso de cada recurso.
A camada Coletividade permite o estabelecimento de políticas que considerem um conjunto
de recursos, como co-alocação, por exemplo.
Por fim, a camada de Aplicações é composta pelos programas desenvolvidos pelo usuário.
O escalonamento de recursos em grade ocorre na camada Recurso e consiste em definir o
melhor mapeamento entre tarefas e recursos, segundo algum critério de otimização e com base
em informações disponibilizadas pelo mecanismo de descoberta de recursos. Além de ser um
problema NP-Completo em sua formulação genérica [PS98], o problema de escalonamento de
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recursos em grade é particularmente difícil pois deve levar em conta, para atingir o critério de
otimização, a heterogeneidade e a escalabilidade do ambiente de grade.
Uma das medidas mais utilizadas na avaliação de um escalonador de recursos é o
comprimento do escalonamento (makespan), que é o tempo contado desde a colocação da
primeira tarefa na fila de prontos até o término da última tarefa [KA99]. O makespan é a medida
básica de rendimento (throughput) de sistemas computacionais heterogêneos [HS02].
Como exemplos de escalonadores de recursos em grade, podemos citar o Nimrod/G[BA00],
que usa um modelo computacional econômico baseado em custos artificiais para a escolha dos
recursos; o AppLes [BW00], que executa o escalonamento centrado na aplicação e o trabalho de
[HSW02], que visa reduzir o makespan utilizando o modelo probabilístico de previsão de
desemepnho proposto por [GSW02], obtendo bons resultados em ambiente de simulação. A
nossa estratégia de escalonamento é baseada neste último trabalho.

3. Escalonamento de Tarefas no Sun Grid Engine
A arquitetura do SGE é composta por 3 camadas: a camada de acesso, que provê mecanismos de
autenticação e acesso à arquitetura, a camada de gerenciamento, que compreende os serviços de
gerência de recursos distribuídos, e a camada de computação, que fornece o poder
computacional do sistema como um todo [S02a]. Dentro desta arquitetura, temos os hosts de
submissão na camada de acesso, os hosts mestre e gerencial na camada de gerenciamento, e
finalmente os hosts de execução na camada de computação.
O gerenciamento de tarefas no SGE é composto por 4 etapas (figura 2): submissão,
escalonamento, execução e armazenamento de resultados. A seguir, cada uma das etapas é
detalhada.
a. Submissão: quando um usuário submete uma tarefa a um host de submissão, uma
requisição de submissão de tarefa é enviada ao host mestre.
b. Escalonamento: o host mestre determina o local no qual a tarefa será executada,
acessando os dados da mesma e verificando a disponibilidade de hosts de execução. São
verificados também os requisitos de software para execução bem como o grau de
prioridade de cada tarefa.
c. Execução: após obter as informações de escalonamento, o host mestre envia a tarefa ao
host selecionado. O host de execução salva a tarefa em uma base de dados de informações
de tarefas e dispara um processo de controle que inicia a execução da tarefa em um slot
livre de uma de suas filas de execução, aguardando até a sua finalização.
d. Armazenamento dos resultados: quando a tarefa é completada, o processo de controle
retorna as informações da tarefa, dessa forma o host de execução reporta o término da
execução ao host mestre e remove a tarefa da base de dados de tarefas. Em seguida, o host
mestre atualiza a base de dados de progresso para refletir o término da tarefa.
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Figura 2 – Fluxo das tarefas no Sun Grid Engine

A atividade de escalonamento da tarefa descrita na etapa (b) é realizada por um processo
denominado daemon de escalonamento ou escalonador. Este processo é executado em segundo
plano no host mestre e é ativado periodicamente a cada evento de escalonamento. Durante este
evento, cada uma das tarefas é analisada por ordem de chegada FCFS (First Come, First Served)
[S02b]. A presença do parâmetro de prioridade faz com que as tarefas prioritárias sejam
avaliadas primeiramente.
No final do evento é construída uma lista de ordens de despacho, que contém as informações
sobre o local no qual cada tarefa será executada. Para construir esta lista, o escalonador avalia os
hosts de execução que possuem slots livres em uma de suas filas de execução. Normalmente, há
mais de uma fila apropriada para a execução da tarefa e, sendo assim, dependendo da política
adotada, a escolha da fila obedecerá ao número identificador seqüencial da fila, ou o critério de
menor sobrecarga dentre os hosts candidatos.

4. Estratégia Proposta de Escalonamento com Balanceamento de Carga
A estratégia proposta de balanceamento de carga se baseia no modelo de previsão de tempo de
execução de tarefas em ambientes heterogêneos proposto em [GSW02]. Com base na idéia de
que a chegada de processos do usuário local em uma estação de trabalho que pertencente à
grade computacional influencia no tempo de término da tarefa proveniente da grade, uma
melhoria no escalonamento padrão do SGE foi proposta a fim de aprimorar a geração das listas
de despachos de tarefas pelo escalonador. Essa melhoria considera o progresso da liberação de
slots no host, sendo diretamente influenciada pela execução de tarefas locais, ou seja, quanto
mais utilização local houver na estação, menos progresso terá o conjunto de tarefas provenientes
da grade e, conseqüentemente, menos slots serão liberados.
A análise das tarefas a serem escalonadas durante o evento de escalonamento é feita da mesma
forma que a abordagem de escalonamento padrão FCFS, porém a escolha da fila de execução
obedece à proporção de carga real das mesmas no momento do escalonamento. Para o cálculo
desta proporção para cada fila, foi utilizada a fórmula (1):
p = no slots livres / no total de slots

(1)
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Desta forma, para cada fila de execução candidata ao recebimento de uma tarefa proveniente da
grade computacional, a proporção p correspondente é calculada e com base nela as ordens de
despacho são construídas, como é mostrado no algoritmo apresentado na figura 3.
1 para cada tarefa ti , faça:
2
para cada fila de execução qj , faça:
3
pij = slots_livres(qj) / slots(qj)
4
fim
5
descubra qj tal que min(pij)
6 adicione ordem(ti,qj)
7 slots_livres(qj) = slots_livres(qj) – 1
8 fim
onde:
ti = tarefa a ser escalonada
qj = fila de execução não cheia

Figura 3 - Algoritmo de balanceamento de carga para a escolha das filas candidatas

Os hosts de execução que possuam uma configuração de hardware (processador e memória)
superior em relação aos outros hosts tem condições de suportar proporcionalmente uma fila de
execução com mais slots em relação às outras filas de execução participantes da grade. Sendo
assim, o algoritmo proposto pode tirar mais proveito da proporcionalidade de slots, obtendo-se
um ganho em tempo de execução no cálculo do makespan.

5. Resultados Experimentais
A estratégia descrita na seção 4 foi implementada em C++ e integrada ao SunGridEngine. A
realização dos primeiros testes experimentais envolveu um protótipo contendo os seguintes
hosts com as seguintes configurações: a) 1 host mestre com processador Intel Pentium 4, 256
MB RAM, Linux Red Hat 9, SGE 5.3p3, b) 3 hosts (h1, h2 e h3) de submissão com processador
AMD Athlon XP 1.1 GHz, 256 MB RAM, Linux Red Hat 9, SGE 5.3p3, c) 1 host (h4) de
submissão com processador AMD Athlon 900MHz, 128 Mb RAM, Linux Red Hat 9, SGE
5.3p3.
Os testes foram realizados com o cálculo do valor de pi utilizando-se o algoritmo de BaileyBorwein-Plouffe [BBP95]. Primeiramente, foi utilizada uma implementação do algoritmo
escrito em linguagem C, que realiza o cálculo com precisão de 50 casas decimais.
Na realização de um benchmark inicial em cada um dos hosts, foram obtidos os seguintes
tempos de execução (min:seg:centésimoseg) do algoritmo com a execução de 1 instância única,
e com 2, 3, 4 e 5 instâncias concorrentes.
Tabela 1- Benchmark para o cálculo de pi com 50 casas decimais
1 x pi

2 x pi

3 x pi

4 x pi

5 x pi

h1

00:11:17

00:22:34

00:33:51

00:44:69

00:55:57

h2

00:11:16

00:22:31

00:33:48

00:44:49

00:55:77

h3

00:10:95

00:20:84

00:33:01

00:43:76

00:54:69

h4

00:12:38

00:24:75

00:37:13

00:49:53

01:01:91

Com base no observado na tabela 1, os hosts de execução h1, h2 e h3 foram configurados cada
um com uma única fila de execução com 5 slots. O host h4, apontado como o mais “lento” no
cálculo do valor de pi, segundo a tabela 1, foi configurado com uma única fila de execução
contendo 4 slots.
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Nos testes 1, 2 e 3, foram submetidas 5, 9 e 13 tarefas de cálculo de pi ao sistema,
respectivamente. A tabela 2 mostra o ganho obtido no makespan em cada teste para o caso
médio, melhor e pior caso. Os algoritmos de escalonamento comparados foram o FCFS (default
do SGE) e a nossa estratégia de escalonamento (load-balanced).
Tabela 2 – Testes 1, 2 e 3 (pi com 50 casas decimais) com 5, 9 e 13 tarefas (hh:mm:ss)
Teste 1
Pior

Médio

Teste2
Melhor

Pior

Médio

Teste3
Melhor

Pior

Médio

Melhor

FCFS

00:00:25

00:00:24

00:00:23

00:00:38

00:00:34

00:00:33 00:00:49

00:00:46

00:00:43

load-balanced

00:00:23

00:00:23

00:00:23

00:00:33

00:00:33

00:00:33

00:00:43

00:00:43

00:00:43

8,70%

4,35%

0,00% 15,16%

3,03%

0,00%

13,95%

6,98%

0,00%

ganho(%)

No caso do teste 3, utilizando-se o escalonador FCFS, o pior caso ocorre quando são atribuídas
4 tarefas ao host com o menor número de slots, no caso o host h4, a princípio visto como o mais
“lento” da arquitetura. De forma oposta, o melhor caso, utilizando-se o mesmo escalonador,
ocorre quando o host h4 recebe apenas 3 tarefas.
Nos mesmos testes 1, 2 e 3, o escalonador load-balanced não atribui mais tarefas para um host
que tenha menor número de slots total em relação aos demais, mantendo o mesmo número de
slots ocupados para todos. Isto acontece porque que a proporção de carga descrita na equação
(1) para a fila do host em questão o torna o candidato menos provável na classificação das filas
feita na linha 5 do algoritmo mostrado na figura 2. Desta forma, em todas as situações onde haja
a necessidade de se escolher uma fila candidata, o parâmetro de proporção de carga faz com que
o as tarefas sejam despachadas para filas configuradas para receberem mais tarefas.
Testes semelhantes realizados para o cálculo de pi com número maior de casas decimais
levaram a resultados que comprovam a redução no makespan proporcionada pela estratégia de
escalonamento proposta, como é mostrado na tabela 3.
Tabela 3 – Testes 4, 5 e 6 (pi com 80 casas decimais) com 5, 9 e 13 tarefas (hh:mm:ss)
Teste 4
Pior

Médio

Teste 5
Melhor

Pior

Médio

Teste 6
Melhor

Pior

Médio

Melhor

FCFS

00:02:03

00:01:54

00:01:41

00:03:06

00:02:51

00:02:32

00:04:07

00:03:48

00:03:23

load-balanced

00:01:41

00:01:41

00:01:41

00:02:32

00:02:32

00:02:32

00:03:23

00:03:23

00:03:23

ganho(%)

21,80%

12,87%

0,00% 22,37%

12,50%

0,00%

21,67%

12,32%

0,00%

A tabela 3 mostra os resultados da comparação feita entre o escalonador default e o proposto
para testes semelhantes aos mostrados na tabela 2, com tarefas que calculam o valor de pi com a
precisão de 80 casas decimais. A figura 4 mostra a diferença entre dois casos, melhor e pior, e as
situações em que eles ocorrem.

97

II Workshop on Grid Computing and Applications

Figura 4 – Melhor caso e pior caso utilizando-se o escalonador FCFS no teste 6

Como pode ser observado nas tabelas 2 e 3, para o cálculo do pi com 50 e 80 casas decimais, a
nossa estratégia de escalonamento (load-balanced) conseguiu uma redução de até 22,37% no
makespan (pior caso) e 12,87% (caso médio), quando comparado ao algoritmo de
escalonamento default do SGE.

7. Conclusões e Trabalhos Futuros
O presente artigo apresentou o projeto e avaliação de uma estratégia de balanceamento de carga
para escalonamento de tarefas em grades computacionais. A principal característica desta
estratégia consiste em considerar a ocupação local das máquinas no momento da atribuição das
tarefas da grade. Os resultados preliminares obtidos com um protótipo de grade composto por 5
máquinas mostraram que a estratégia proposta é capaz de obter uma redução significativa do
makespan, contribuindo assim para aumentar o rendimento (throughput) do ambiente.
Como trabalho futuro imediato, iremos integrar uma análise de histórico de ocupação das
máquinas à nossa estratégia. Além disso, a estratégia de escalonamento será avaliada com
aplicações reais da área de bioinformática, dentro do projeto BIOFOCO, que envolve a UnB, a
UCB e a EMBRAPA.
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Abstract. Bag-of-Tasks (BoT) applications (those parallel applications whose
tasks are independent) are both relevant and amendable for execution on
computational grids. In spite of such suitability, few users currently execute
their BoT applications on grids. This state of affairs inspires preoccupation.
After all, if grids cannot deal with BoT applications, they are not going to be
of much use.

1.Introduction
The OurGrid project [OurGrid Site, 2003] describes our findings investigating the
problem of running BoT applications on grid environments. We have identified four key
features needed for the execution of BoT applications on grids: (i) suitable grid working
environment, (ii) automatic access granting, (iii) efficient application scheduling, and
(iv) good fault handling mechanisms. Unfortunately, no grid infrastructure currently
available addresses all three issues in a comprehensive way. In this work, we describe
our efforts on how to provide such functionality.

2.MyGrid broker
Having a suitable grid working environment means providing the user with a set of
abstractions that enable her to conveniently use the grid. To provide such an
environment for BoT applications, we have developed the MyGrid grid broker [Cirne,
2003]. MyGrid provides simple abstractions on which the user can rely when using and
programming for grids. It schedules the application over whatever resources the user
has access to, whether this access is through some grid infrastructure (e.g. Globus) or
via simple remote login (such as ssh). MyGrid was designed to be simple, the least the
user gets involved in grid details, the better; and complete, it must cover the whole
production cycle, from development to execution.
MyGrid is built on two main virtualizations: the GridMachine, that provides the basic
services needed to use a machine (i.e. remote task execution and file transfer) and the
GridMachineProvider, that abstracts resource managers (e.g. Supercomputers
Schedulers). This design simplifies interoperating with new resources: to use a new
middleware or provider, it is enough to implement a new GridMachine or
GridMachineProvider, respectively.
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3.The OurGrid community
The second functionality, automatic access granting, is commonly left out of the scope
of current grid middleware, despite the obvious fact that a user can make no use of grid
middleware if she has no grid to use. Letting the user and/or system administrators
"manually" assemble the grid typically produces a grid of somewhat modest size,
limiting the gains that can be achieved. To address this issue we are developing the
OurGrid community [Andrade, 2003], a P2P resource sharing system targeted to BoT
applications. With the OurGrid community, we aim to allow users of BoT applications
to easily obtain access and use large amounts of computational resources, dynamically
forming on-demand, large-scale grids. OurGrid works as a network of favors. That is,
each site offers access to its idle resources to the community, expecting to latter gain
access to the idle resources of other participants. Moreover, using autonomous
accounting, the network of favors ensures equitability in resource sharing, providing
incentive for resource donations.

4.Scheduling strategies
Third, although scheduling BoT applications may appear easy, grids introduce two
issues that complicate matters. First, it is difficult to obtain information about the
application (e.g. estimated execution time) and the grid (resource load, bandwidth, etc).
Second, since many important BoT applications are also data-intensive, considering
data transfers is paramount to achieve good performance.
We developed the Workqueue with Replication (WQR) algorithm [Paranhos, 2003] to
deal with the scheduling of compute-intensive applications using no information. WQR
delivers good performance using no information about the resources or tasks. Instead, it
replicates running tasks on idle machines. We investigated the performance of WQR
under a variety of scenarios, comparing it with well known algorithms.
In order to support BoT applications that process huge data, we have designed
schedulers based on Storage Affinity [Santos-Neto, 2003]. Storage Affinity is a metric
that considers data previously transferred, minimizing the application makespan. In
contrast with another heuristics, the Storage Affinity uses no resource load and
application information to make the scheduling decisions. Even so, experimental results
show that is possible to reach good performance levels using the Storage Affinity with
Replication.

5.Fault Handling
Finally, Grids are complex systems being built on layered software abstractions. This is
all fine and good when abstractions work. However, when they fail (and they do fail),
the transparency they provide is compromised and the user needs to drill down to lower
levels of abstractions in order to diagnose failures. This requires understanding many
different technologies, what is just too much for any single person. We argue that
automated tests can help to diagnose where the problem really is (application,
configuration, middleware, infrastructure), thus enabling better cooperation among the
104

II Workshop on Grid Computing and Applications

various people involved in the grid (users, application developers, system
administrators, middleware developers) [Medeiros, 2003].

6.Conclusions
In this work we have presented an overview of the OurGrid project by enumerating the
key features needed to run BoT applications on grid environments and presenting our
approaches to implement theses features.
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Resumo. As grades computacionais permitem o compartilhamento de recursos distribuı́dos em
diferentes domı́nios, servindo de plataforma para resolver problemas que envolvem um grande
número de recursos. O ambiente de grades é bastante sucetı́vel a falhas, sendo que técnicas
de tolerância a falhas devem ser empregadas para garantir a execução das aplicações. Este
trabalho propõe o HyperGrid, que é uma plataforma para execução conﬁável de aplicações
distribuı́das em grades computacionais. O HyperGrid é baseado no algoritmo de diagnóstico
distribuı́do Hi-ADSD with timestamps que impõe uma estrutura de hipercubo ao sistema.

1. Introdução
As grades computacionais, ou computational grids, permitem o compartilhamento de recursos heterogeneos em diferentes domı́nios conectados por redes. Um atrativo das grades é a possibilidade de executar aplicações distribuı́das ou paralelas envolvendo um grande número de recursos computacionais. Uma
aplicação pode crescer envolvendo centenas ou até milhares de recursos compartilhados.
Na medida em que o número de recursos envolvidos cresce, a possibilidade de falha também
aumenta. Os ambientes de grade são mais sucetı́veis a falhas não somente pela quantidade de recursos
envolvidos, mas também por fatores como a grande heterogenidade das partes e a interações entre elas, bem
com sua própria natureza dinâmica, que permite a constante reconﬁguração dos recursos disponibilizados
[1].
Assim a questão de tolerância a falhas em grades apresenta grandes desaﬁos, mas, de certa forma,
similares aos dos sistemas distribuı́dos convencionais. Os sistemas distribuı́dos tolerantes a falhas são
projetados para prover serviço conﬁável, ainda que degradado em termos de desempenho, mesmo diante da
falha de alguns de seus componentes [2].

2. Diagnóstico Distribuı́do
Seja qual for a técnica empregada para obter tolerância a falhas, o primeiro passo é a detecção de falhas.
O bom desempenho do sistema de tolerância a falhas depende do bom desempenho do sistema de detecção
de falhas. O diagnóstico distribuı́do [3] é uma das técnicas utilizadas para detectar falhas em um sistema
distribuı́do. Um algoritmo de diagnóstico distribuı́do em nı́vel de sistema permite que os nodos sem-falha
determinem o estado de todos os outros nodos do sistema.
Uma das metas do diagnóstico é que os nodos sem-falhas realizem a tarefa de diagnóstico no menor
intervalo de tempo possı́vel, este intervalo de tempo é conhecido como a latência do algoritmo. Outra
preocupação dos algoritmos de diagnóstico é minimizar o número de testes executados. Um algoritmo
de diagnóstico que apresenta baixa latência e um baixo número de testes, em relação a outros algoritmos
de diagnóstico, é o algoritmo Hierarchical Adaptive Distributed System-Level Diagnosis with Timestamps
(Hi-ADSD with Timestamps) [4, 5].
Quando todos os nodos estão sem falhas os nodos de um sistema executando o algoritmo HiADSD with Timestamps se organizam em um hipercubo. A ﬁgura 1 mostra um grafo para um sistema de
8 nodos onde todos os nodos estão sem falhas. Os vértices representam os nodos do sistema e uma aresta
direcionada entre o node e indica que o nodo testa o nodo . Além de representar os testes realizados
pelos nodos, o hipercubo também representa o ﬂuxo de informações de diagnóstico, já que as informações
são obtidas quando um nodo sem falhas é testado.
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Figura 1: Hipercubo Formado por um Sistema com 8 Nodos no Hi-ADSD with Timestamps.

3. HyperGrid
Este trabalho apresenta o HyperGrid que propõe a utilização do algoritmo Hi-ADSD with Timestamps
para permitir execução aplicações distribuı́das em grades computacionais de forma conﬁável. Entre as
motivações para o uso deste algoritmo está a baixa latência para detecção de eventos, a capacidade de transportar informações, além das de diagnóstico, e a imposição da estrutura de hipercubo para organizar os
nodos e realizar o ﬂuxo de informações.
No HyperGrid o sistema como um todo, tarefas e recursos, são monitorados pelo algoritmo de
diagnóstico. Em caso de falhas e problemas de desempenho as tarefas são realocadas e o sistema é reconﬁgurado de maneira transparente para o usuário. O Globus Toolkit é previsto como a infraestrutura de grade
utilizada pelo HyperGrid.
Uma vantagem da topologia do hipercubo é sua utilidade em processamento paralelo. Primeiramente porque para alguns problemas de processamento de sinais, reconhecimento de padrões, processamento de imagens, entre outros, existem algoritmos eﬁcientes baseados no hipercubo. Segundo porque
outras topologias encontrada nos algoritmos paralelos como anel, grades n-dimensionais e árvores, estão
contidas no hipercubo. Portanto um dos possı́veis usos do HyperGrid é dar suporte a computação paralela
tolerante a falhas.

4. Conclusão
As grades computacionais estão mais sujeitas a falhas que os sistemas tradicionais, portante estes sistemas
devem ser tolerantes a falhas, caso contrário uma aplicação pode não ser executada com sucesso. Este
trabalho apresentou a proposta do HyperGrid cujo objetivo é fornecer uma plataforma para execução de
aplicações distribuı́das em grades computacionais de forma conﬁável. Entre os objetivos do HyperGrid está
a monitoração dos recursos utilizados, a realocação de tarefas de forma transparente e o aproveitamento da
estrutura de hipercubo imposta pelo algoritmo de diagnóstico Hi-ADSD with Timestamps para dar suporte
a computação paralela tolerante a falhas.
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Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento de um portal web para a
Grade do LNCC. O portal está sendo desenvolvido utilizando Java. O artigo
apresenta as funcionalidades do mesmo. Algumas delas foram implementadas
somente como interface entre Globus Toolkit e o usuário, e outras foram
implementadas para complementar as funcionalidades do Globus, já que
foram detectadas necessidades não supridas pelo mesmo até o momento.

1. Contexto
A facilidade que os computadores oferecem em solucionar cálculos complexos e
processar soluções mais rapidamente, aliada à maior velocidade nas redes e à
disponibilidade de processamento nas máquinas motivou o surgimento de uma nova
tendência: a Grade Computacional.
A Grade Computacional [1] consiste na utilização de recursos computacionais
disponíveis em várias máquinas interligadas independente de suas plataformas, criando
assim um poder de processamento muito maior para usuários que necessitem.
Para que haja um controle destes recursos em relação ao acesso, disponibilidade,
desempenho e segurança, é necessário um middleware, que no nosso caso é o Globus
Toolkit. O Globus [2] oferece um conjunto de facilidades para a Grade, tais como:
segurança, gerenciamento de recursos, gerenciamento de dados e serviços de
informação sobre a disponibilidade das máquinas da Grade e seus status.
As linhas de comando do Globus são extensas e complexas inclusive para os que estão
familiarizados com ele. Para que a interação do usuário com o Globus seja mais
intuitiva, estamos desenvolvendo um portal para o acesso à Grade. Este portal está
sendo totalmente desenvolvido em Java (J2EE). A escolha do Java foi em função da
independência de plataforma na qual poderá rodar.

2. O Portal da Grade
O projeto envolve basicamente, três níveis de camada:
1) Java (J2EE) para acesso via web,
2) Globus como middleware,
3) Solaris como Sistema Operacional da máquina gatekeeper.
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O projeto está sendo desenvolvido com o Globus 2, embora já estejamos visando a
migração para o Globus 3, o que será vantajoso para nosso projeto pois ambos foram
desenvolvidos em Java.
O objetivo é acessar a Grade do LNCC via web utilizando Servlets para o acesso ao
parque de máquinas Solaris [3] e Linux sobre o qual está instalada a Grade.
O Portal também possui outras funcionalidades que facilitam a interação do usuário e a
Grade tais como:
1) Transferência de arquivos para que as tarefas possam ser executadas a partir do home
do usuário,
2) Submissão de tarefas,
3) Página de testes para verificação se a submissão de tarefas está funcionando
satisfatoriamente,
4) Link de acesso a uma janela applet para compilar os códigos do usuário que não
foram previamente compilados (está sendo desenvolvido um módulo para que a
compilação seja feita através de uma interface mais amigável com o usuário, ou seja,
sem que ele precise utilizar para isso nenhuma linha de comando),
5) Monitoração das máquinas, para que o usuário decida qual cluster ele pretende
utilizar de acordo com a disponibilidade de processamento ou até mesmo em função da
plataforma em que deseja executar suas tarefas,
6) Distribuição das tarefas entre as máquinas [4] [5] visando um melhor desempenho na
execução (este módulo foi totalmente desenvolvido para este projeto e não somente para
servir de interface com o Globus, já que o mesmo não oferece esta funcionalidade).
O endereço para acesso ao Portal em desenvolvimento pode ser feito por:
http://grid02.lncc.br:8080/upload .
Será também colocado no portal um espaço para recebermos sugestões e críticas para
que o portal cada vez mais possa atender melhor às necessidades da comunidade de
usuários.
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Abstract. In this paper we propose an architecture for a query processing
service in a grid environment that is part of a CODIMS (COnfigured Data
Integration Middleware System) instance to support scientific applications.
The goal of this architecture is to allow the parallel execution of queries on
different nodes of a grid to improve performance.
Resumo. Neste trabalho, propomos uma arquitetura para o serviço de
processamento de consultas em ambiente de grade que faz parte de uma
instância do middleware CODIMS (COnfigured Data Integration Middleware
System) para suporte a aplicações científicas. O objetivo desta arquitetura é
permitir a execução paralela de consultas nos diversos nós de uma grade de
modo a obter um melhor desempenho.

1. Introdução
O COnfigured Data Integration Middleware System (CODIMS)[1] é um ambiente
flexível e configurável para a criação de middlewares de integração de dados. Sua
abordagem de desenvolvimento prevê extensibilidade a partir da adaptação de serviços
geralmente presentes neste tipo de sistema, como: gerência de metadados,
processamento de consulta, comunicação com as fontes de dados e controle de
transação e concorrência[2].
No ambiente proposto, instâncias do middleware CODIMS são disponibilizadas
como serviços de integração de dados em um ambiente de grade. Seus componentes,
também eles serviços, são transparentes aos usuários que se comunicam com o serviço
através da submissão de consultas.
Neste trabalho apresentaremos uma arquitetura para o serviço de processamento
de consulta em uma instância CODIMS com suporte para aplicações científicas em um
ambiente de grade.
A Open Grid Service Arquitecture (OGSA) é baseada em um conjunto padrão
de protocolos que permitem a comunicação de sistemas geograficamente distribuídos e
heterogêneos [3]. Os componentes da arquitetura proposta podem encontrar-se
distribuídos em diversos nós da grade. Visando criar um ambiente homogêneo e que
possa suportar os vários níveis de heterogeneidade presentes em uma grade, os
componentes da arquitetura devem ser vistos como serviços que aderem às normas da
OGSA.
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O restante deste trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma. Na Seção 2
apresenta-se uma visão geral da arquitetura proposta e na Seção 3 apresentam-se as
conclusões e comentários finais.

2. Arquitetura
A arquitetura ilustrada pela figura 1 é composta dos seguintes componentes: Analisador,
Otimizador, Distribuidor de Dados, Gerente de Serviços, Escalonador e Executor de
Consulta (QE).
Serviço de Processamento de Consultas em Grade
1
Controle
7
Gerente de
Serviço

2
3
Analisador

Otimizador

5
Distribuidor
de dados

8

4
9
Escalonador

6

QEs

BD

Figura 1. Componentes da Arquitetura

O Analisador é responsável por realizar a análise sintática e semântica da
consulta representando a primeira parte do processamento. Como resultado, uma
representação interna da consulta (na forma de um grafo) é produzida, sendo utilizada
pelos demais componentes. Em seguida, o Otimizador determina um plano eficiente de
avaliação para a consulta submetida. Utiliza-se de consultas ao Escalonador [4,5] de
modo a obter informações a respeito dos recursos disponíveis nos nós da grade tais
como: recursos disponíveis em cada nó, sua utilização, velocidade de transmissão de
dados entre nós da rede, etc. O plano assim produzido especifica os nós a serem
utilizados, bem como as transferências de dados necessárias durante a execução da
consulta.
O Distribuidor de Dados tem o papel de recuperação das informações de um
banco de dados, sua distribuição para os QEs e o recebimento do resultado produzido.
Algumas vezes, um grande volume de dados deve ser distribuído para todos os QEs,
nestes casos, a utilização de protocolos de multicast é recomendada para evitar uma
ocupação excessiva da rede. Dependendo da forma como o processamento for realizado
duas abordagens de distribuição podem ser utilizadas: estática e dinâmica.
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Em seguida, o Gerente de Serviço realiza a instanciação dos QEs (como
serviços) nos nós determinados no plano e os gerencia fazendo a recuperação ou
redirecionamento do seu processamento em caso de falha.
Por fim, o QE é responsável pelo processamento da parte do plano que lhe foi
atribuído e devolução do resultado ao Distribuidor de Dados.

3. Conclusão
O trabalho apresentado encontra-se em desenvolvimento e algumas questões ainda
devem ser estudadas como: o número de nós da grade a serem alocados aos QEs e qual
a melhor distribuição para os componentes. Atualmente, os esforços estão sendo
alocados na implementação do Gerente de Serviços.
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Abstract: In this short paper we present the current status of our research on
traffic analysis in grids. Firstly we are working in a denial of services
intrusion detection system, based on the residual analysis of time series to find
out which kind of grid abnormal behavior causes attacks.
Resumo: Neste artigo resumido apresentamos o estado atual da pesquisa na
análise de tráfego em grades. Inicialmente estamos trabalhando em um
sistema de detecção de intrusão do tipo queda de serviços, baseada na análise
de resíduos de séries temporais para determinar que tipo de comportamento
anormal da grade indica a ocorrência de um ataque.

1. Introdução
O tráfego de pacotes circulando em uma grade computacional pode ser modelado como
um problema de séries temporais. O estudo do tráfego de uma grade é fundamental para
determinar o comportamento do sistema e conseqüentemente permitir a realização de
previsões sobre este comportamento. Para desenvolver este estudo uma infraestrutura de
hardware e software é necessária. Para que esta infraestrutura funcione como um
laboratório é interessante que ela seja independente da grade de produção. Conceito
semelhante pode ser encontrado em [White 2003] que descreve a topologia do Emulab,
um laboratório de testes e simulações de tráfegos em redes. Sob este enfoque é que
baseamos o início de nosso trabalho no desenvolvimento de um software capaz de
prever ataques do tipo queda de serviços. Para estudar o comportamento de uma grade
computacional sob ataque é necessário criar um ambiente de testes. Este ambiente deve
ser separado da grade de produção para que os serviços não sejam prejudicados. A
infraestrutura usada para emular uma grade real é mostrada na Figura 1. Ela é composta
de 3 microcomputadores Pentium III cada um conectado a um roteador Cisco. Por sua
vez os roteadores são interligados entre si, equivalendo assim a 3 redes independentes.
Uma máquina executa o Sistema Gerenciador (SG), que coleta os dados das variáveis
de rede compilando um banco de dados para futura análise. Estes dados coletados nesta
rede simulada correspondem as variáveis de tráfego da MIB (Management Information
Base), disponíveis nos roteadores. Estes dados são organizados em séries temporais e
como mostrado por [Cabrera 2001] os ataques do tipo queda de serviço geram padrões
de causalidade específicos em determinadas variáveis MIBs. A identificação destes
padrões possibilita prever ataques correspondentes. Nosso trabalho segue a mesma linha
de [Rhoden 2002] que estende o trabalho de [Cabrera 2001] para o caso de um
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backbone de redes ou uma grade computacional. Nossa intenção a partir da topologia
apresentada na Figura 1 é criar uma grade de testes o mais próximo possível da
realidade. Outro problema na emulação de uma rede real é repetir o comportamento do
tráfego de informação. Nossa proposta abrange além do estudo e desenvolvimento de
ferramentas para previsão de ataques, o desenvolvimento de ferramentas que repitam
com razoável precisão em laboratório, o comportamento dos fluxos de informação em
um caso real. Além da infraestrutura de hardware apresentada, estamos desenvolvendo
um Sistema de Gerenciamento de Grades, um software que coleta de dados MIBs e um
módulo aonde os dados coletados serão armazenados e posteriormente analisados com o
objetivo de modelar o tráfego da grade. Este trabalho possui caráter multidisciplinar e
reúne conhecimentos de sistemas distribuídos, estatística computacional e identificação
de sistemas.

2. Sistema de Gerenciamento de Grades
O sistema de gerenciamento de Grades proposto é dividido em 4 módulos: 1) coleta de
dados; 2) banco de dados; 3) analisador e 4) atuador. O 1o módulo reúne um conjunto de
rotinas que lêem os valores das variáveis MIB vindos dos roteadores e os armazena sob
forma de um conjunto de arquivos. O 2o módulo é um programa que organiza estes
dados em matrizes de dados. Cada matriz agrupa as variáveis cujas relações de
interdependência serão estudadas. Cada valor armazenado em uma matriz é chamado de
observação. Estas observações podem ser numéricas ou não, dependendo do seu
significado. O 3o módulo conterá o programa capaz de analisar os dados recebidos.
Neste módulo serão implementados os métodos estatísticos e de identificação de
modelos (dentro do contexto de identificação de sistemas), para explicar
comportamentos e realizar previsões. Finalmente, o 4o módulo contém as rotinas que
implementarão as contra medidas necessárias para neutralizar tráfegos indesejados
(intrusões) ou corrigir tráfegos ineficientes.

SG

roteadores

micros

Figura 1. Infraestrutura de hardware para emulação de uma rede real.

3. Geração de Dados
Os dados usados em experimentos desta natureza podem ser obtidos de duas formas:
monitoramento direto do tráfego real que passa por um ou mais roteadores ou produzir
artificialmente programas que insiram nos canais de comunicação um padrão de pacotes
que repliquem este tráfego. O tráfego de pacotes circulando em uma grade
computacional pode ser modelado e descrito por estatísticas como por exemplo o tempo
médio de chegada de pacotes, intervalos de tempo entre conexões de um servidor de
mensagens, entre outros. Para maiores detalhes veja [Marchette 2001]. Estas séries de
dados podem ser vistas como coleções de variáveis aleatórias ou contendo correlações
temporais, ou obedecendo transições de estado como uma cadeia de Markov.
[Gammerman 1996] e [Ripley 1987] mostram que estas quantidades aleatórias podem
114

II Workshop on Grid Computing and Applications

ser reproduzidas por métodos de simulação estocástica, tais como amostradores de
Gibbs, ou simulação de Monte Carlo através de cadeias de Markov, também conhecido
como MCMC. Portanto podemos concluir que é possível gerar artificialmente dados
com as mesmas propriedades estatísticas que os dados coletados em uma rede viva. Isto
abre uma possibilidade interessante de permitir a reprodução de situações de tráfego
reais em condições controladas de laboratório. Este ambiente controlado estará bem
próximo da realidade fazendo com que melhores modelos de tráfego de informação
sejam desenvolvidos.

4. Teste de Modelos
O processo de validação de modelos depende fortemente da qualidade dos testes que
foram implementados. Para criar testes que se aproximem ao máximo da realidade
criamos uma arquitetura com vários roteadores interligados entre si o que permite
simular situações que representam mais que um simples conjunto de máquinas
interligadas em um único laboratório. Através de sistemas desenvolvidos pela equipe
ou programas disponíveis na Internet, estamos testando os modelos em
desenvolvimento tanto em dados coletados de uma rede viva quanto em dados
provenientes de tráfegos gerados artificialmente.

5. Resultados
Nesta seção são apresentados os primeiros resultados obtidos em nosso hardware. O
software de simulação de ataques utilizado foi o Nesus. Assim na topologia exibida na
figura 1 escolhemos uma das máquinas como alvo e as demais como atacantes. A
máquina SG coleta os dados das MIBs gerados pelos roteadores. A coleta foi realizada
por um período de 2 horas em intervalos de 5 em 5 segundos. Os micro computadores
usados foram máquinas do tipo Pentium 700Mhz e os roteadores são um Cisco 2500,
um Cisco 4000 e um Cisco Pro. O estudo das séries temporais das variáveis MIBs sob a
ótica do teste de causalidade de Granger nos fornece um mecanismo de prever um
ataque. Para maiores detalhes sobre este método veja [Cabrera 2000] e [Cabrera 2001].
O teste descrito aqui limitou-se ao ataque do tipo queda de serviço. Neste ataque a
máquina alvo recebe uma avalanche de sinais de um grupo de máquinas atacantes, de
forma que seus serviços ficam bloqueados para outras máquinas. Portanto dois dos
micros geraram uma avalanche de sinais sobre a terceira máquina. Durante as situações
de ataque e de não ataque os valores das variáveis MIBs foram recebidos pelo SG
vindos dos roteadores. No ataque simulado uma avalanche de segmentos tcp é enviada a
máquina alvo. Quando um ataque está ocorrendo a variável MIB tcpInSegs que
representa o número de pacotes tcp recebidos pelo alvo sofre uma grande elevação. A
dificuldade neste caso é conseguir um algoritmo que seja capaz de diferenciar entre um
aumento de tráfego e um ataque. O experimento mostrou que com a aplicação do teste
de causalidade a detecção dos ataques torna-se mais eficiente. A tabela a seguir mostra
os resultados dos testes com e sem o uso da metodologia. Em um ataque desta natureza
a seguinte seqüência de eventos é gerada: 1) atacantes disparam a avalanche de sinais;
2) serviços da máquina alvo caem. O sistema de alarme consiste de um programa que
avalia a evolução das MIBs por uma janela de 2 minutos. Se a evolução de certas
variáveis ao longo desta janela tem uma correlação alta com padrões pré-estabelecidos
de ataques, o alarme é ligado. Quando o programa aciona o alarme e nenhum ataque foi
provocado temos uma situação em que o programa erra, isto é, gera uma falso alarme.
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Realizou-se uma bateria de testes que consistiam em um aumento do tráfego de
segmentos tcp. A primeira metodologia testando causalidade obteve uma taxa de falsos
alarmes em torno de 30%. A segunda metodologia que apenas comparava o aumento da
quantidade de tráfego na rede com um valor de limiar obteve quase 50% de erro. A
tabela 1 mostra os resultados para 100 testes. Como podemos observar a metodologia
proposta é promissora e no momento trabalhamos para melhorar a taxa de erro do
método. Quando o método testado aqui alcançar um desempenho mais satisfatório, com
taxas de erro da ordem de 5%, teremos desenvolvido um algoritmo de detecção de
ataques do tipo queda de serviço muito eficiente pois ele foi desenvolvido em um
laboratório que muito se aproxima das condições de uma rede viva.
Testando causalidade

Não testando causalidade

Quant. Testes

Falsos alarmes

Identificação causalidade

Falsos alarmes

100

27

92

27

Tabela 1. Resultados para 100 testes
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