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III Workshop on Grid Computing and Applications (WCGA05)
Editorial
As network performance has outpaced computational power and storage capacity, a new
paradigm enables the sharing and coordinated use of geographically distributed
resources, popularly known as "Grid" computing. The aim is to couple distributed
resources and offer consistent and inexpensive access to resources irrespective of their
physical location. Grid computing provides scalable and secure remote access to
computing, data, and other resources throughout the Internet. These technologies enable
the clustering of a wide variety of geographically distributed resources, i.e.,
supercomputers, storage systems, data sources, and special devices and services, that
can then be used as a unified resource. By exploring the possibility of a wider range of
applications specially based on data grids and content networks, a larger diversity of
resources and devices can be considered as participating in a grid system. Much of the
focus of Grid until recently has been within research organizations. Currently the
involvement of commercial organization has increased tremendously. That leads to a
greater focus on integration with commercial computing models and more work on the
security and resource management models required for automated and secure access
negotiation for remote resources. In order to control such a broad base of resources,
Grid Computing has a middleware layer that controls the distributed execution of
applications.
The second (first) edition of WCGA was 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 computational grids 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.
WCGA04 (and 03) generated increasing interest in the community and we built on this
tradition for this year. Far from exhausting the topics of interest, the two previous
editions paved the way for a third edition of the workshop.
The goal of the third edition of WCGA is to bring together researches in the field of
computational grids, addressing large-scale and real world problems in grid
environments, including the most interesting and stimulating topics emerged last year,
and some novel. There were twenty six (26) invited presentations and also a high
number of submissions resulting in eleven (11) additional presentations as full papers
and ten (10) additional presentations as posters, and one (01) business presentation,
resulting in forty eight (48) presentations in total. The presenters highlighted issues and
solutions in one or more of the themes that had been identified for this workshop.
As invited presentations there were five (05) invited talks from NCSA addressing
different topics and common issues related to CyberInfrastructure, with a the first
session having R.Nandkumar presenting Scalable computations in the international
scene, and R.Wilhelmson presenting Integrated, innovative systems. In the next one
there were J.Towns presenting The computational chemistry grid, and J.Basney
presenting a Online credential repository, and in another session there was R.Patterson
presenting Visualization and Experimental Technologies. There were also eleven (11)
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invited talks related to RNP Giga Projects. The first session started with M.Stanton
presenting The RNP contribution, and following there were three (03) projects
presenting general purpose Grids. The first two: InteGridade by B.Schulze et al., and
“Grid Sinergia” by V.Rebello et al., were inaugurating their Giga Grid with all partners
interconnection implemented. The third general purpose Grid project was “CSBase” by
R.Cerqueira et al.. In the next sequence there were two (2) grid projects for high energy
physics purpose with HepGrid Brazil by A.Santoro et al. and Upgrading web
applications by C.Maidantchick et al.., and another one (01) for Decision support for
aeronautics infrastructure by Liria Sato et al.. The next day there was a session with
three (3) projects with Portal Giga by Fabricio Silva, Virtual Organization by
J.A.Barbosa, and Bioinformatics and biosystems modeling by P Bisch. On the last day
there was a session with two (2) projects, Databases with genetic and genomic
informations by W.Degrave (FIOCRUZ) et al. and GigaMan by L.Z.Granville et al..
Additionally there was a set of eight (8) invited talks including other grid projects and
applications. There were four (4) on general purpose Grid projects, InteGrade by F.Kon
et al., Xavantes by E.Madeira et al., GRADEp by C.Geyer et al., OurGrid by W.Cirne.
There were two others on Meteorology Application, the first Next Generation Weather
Production Models, by J.Panetta, and the second Brazilian Navy Meteorological Service
by A.P.Costa Neves. There was one (1) on Genomics, by F.Allarcon and
A.T.Vasconcelos, and another one (1) on Scientific Visaulization by G.Giradli et al..
As full papers there were contributions discussing An architecture for genetic alignment
by A.Schaeffer Filho et al., Grid security by E.Dodonov, et al., Agent-based resource
allocation by L.Nassif et al., Hierarchical application management model by
P.K.Vargas et al., Measurements by A.Ziviani and B.Schulze, Policy management by
J.Costa et al., Simulation of quantum fourrier transform by F.L.Marquezino et al., Fault
tolerance by A.D.Gonçalves et al., Strategies for minimizing communication overloads
by D.F.Cardoso and V.E.F.Rebello, Wrappers distribution by C.Biancardi et al., and
Grid rchitecture based on virtual hypercube by E.P.Duarte Junior et al.
During the workshop one of the projects supported by the RNP Gigabit backbone InteGridade Sinergia Grid – successfully entered operation with the interconnection of
all the partners of the project served by the backbone and executing an experiment on
molecular dynamics simulation. The partners of the project on the backbone are:
ComCiDis / LNCC, IC / UFF, CAT / CBPF - IC / UNICAMP - LABPAR/PUC-Rio,
and additional partners not on the backbone are: II / UFRGS, II / UFES, and as
international partner the NCSA / UIUC.
There were one hundred forty nine (149) participants from over five (05) countries, over
thirteen (13) Brazilian states (Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo, Pará, among others), and over twenty two (22) institutions (LNCC, NCSA, RNP,
PUC-Rio, UFPR, UFSCar, UNICAMP, UFRGS, UFES, UFG, UFRJ, UFMG, UCP,
CBPF, USP, USP-SCar, UERJ, Unisantos, FIOCRUZ, UFCG, CPTEC-INPE, UFF,
among others).
The current proceedings contain the contributions of those authors that provided a
corresponding text to their presentation.
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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, GIGA, FACC, SCC, MCT SUN, CIMCORP, SGI
and SBC.
Bruno Schulze, co-chair and co-editor
ComCiDis - Distributed Scientific Computing Group,
National Laboratory for Scientific Computing - LNCC, Brazil
Michael Stanton, co-chair and co-editor
National Research and Education Backbone – RNP, Brazil
Radha Nandkumar, co-chair and co-editor
National Center for Supercomputing Applications - NCSA,
University of Illinois Urbana-Champaign UIUC, USA
Artur Ziviani, co-editor
National Laboratory for Scientific Computing - LNCC, Brazil
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III Workshop de Computação em Grid e Aplicações (WCGA05)
Editorial
Com o desempenho de redes ultrapassando o poder de processamento e a capacidade de
armazenamento, um novo paradigma habilita o uso compartilhado e coordenado de
recursos geograficamente distribuídos, popularmente conhecido como computação em
Grid. O objetivo é utilizar recursos distribuídos e oferecer acesso consistente e de baixo
custo a recursos independentemente da sua localização física. A computação em Grid
fornece acesso remoto de forma segura e escalável a recursos de capacidade de
processamento, dados, e outros recursos através da Internet. Essas tecnologias habilitam
o agrupamento de uma grande variedade de recursos geograficamente distribuídos, tais
como supercomputadores, sistemas de armazenamento, repositórios de dados, assim
como dispositivos e serviços especiais, que podem ser utilizados como um recurso
unificado. Ao explorar-se a possibilidade de uma grande variedade de aplicações
especialmente baseadas em grids de dados e redes de conteúdo, uma maior diversidade
de recursos e dispositivos pode ser considerada como participante no sistema de Grid.
Grande parte do foco em Grid até recentemente esteve dentro de organizações de
pesquisa. Atualmente, o envolvimento de organizações comerciais cresceu
tremendamente. Isso leva a um foco mais amplo na integração com modelos
computacionais comerciais e mais esforço nos modelos de segurança e gerenciamento
de recursos requeridos para uma negociação automatizada e segura do acesso a recursos
remotos. De maneira a controlar essa vasta base de recursos, a computação em Grid
possui uma camada de middleware que controla a execução distribuída de aplicações.
A segunda (primeira) edição do WCGA realizou-se em fevereiro de 2004 (2003), em
conjunto com o Programa de Verão do LNCC, em Petrópolis-RJ, Brasil. O WCGA’04
(03) recebeu uma combinação interessante de diferentes áreas de grids computacionais
como infra-estrutura, 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. As edições de 2003 e 2004 do WCGA geraram um interesse
crescente na comunidade e nós nos baseamos nesta tradição para este ano. Longe de
esgotar os temas de interesse, as duas edições anteriores pavimentaram o caminho para
uma terceira edição do workshop.
O objetivo da terceira edição do WCGA é promover o encontro de pesquisadores no
campo de grids computacionais, abordando problemas de larga escala e do mundo real
em ambientes de grids, incluindo os tópicos mais interessantes e estimulantes que
surgiram no último ano, e alguns inéditos. Houve vinte e seis (26) apresentações
convidadas e também um grande número de submissões que resultaram em onze (11)
apresentações adicionais de artigos completos, dez (10) apresentações adicionais como
posters e em uma apresentação de empresa, resultando em um total de quarenta e oito
(48) apresentações. Os apresentadores apontaram problemas e soluções em um ou mais
temas dentre os que foram identificados para o workshop.
Como apresentações convidadas houve cinco (05) palestras da NCSA abordando
diferentes tópicos e aspectos em comum relacionados á Ciberinfra-estrutura, com a
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primeira sessão tendo R. Nandkumar apresentando Computações escaláveis no cenário
internacional e R. Wilhelmson apresentando Sistemas inovadores integrados. Na sessão
seguinte, houve J. Towns apresentando O grid computacional de química e J. Basney
apresentando o Repositório de credenciais online e em outra sessão houve R. Patterson
apresentando Tecnologias experimentais de visualização. Houve também onze (11)
palestras convidadas relacionadas aos projetos Giga da RNP. A primeira sessão
começou com M. Stanton apresentando A contribuição da RNP e em seguida houve a
apresentação de três (03) projetos sobre Grids de aplicação genérica. As duas primeiras,
InteGridade por B. Schulze et al. e “Grid Sinergia” por V. Rebello et al., os quais
inauguraram o seu Grid Giga com a implementação da interconexão entre todos os seus
parceiros. O terceiro projeto de Grid de aplicação genérica foi o “CSBase” por
R.Cerqueira et al.. Na seqüência houve dois (2) projetos de grid para aplicações de
física de altas energias com HepGrid Brasil por A. Santoro et al. e Atualização de
aplicações web por C. Maidantchick et al., e uma (01) outra sobre Apoio à decisão para
infra-estrutura aeronáutica por L. Sato et al. No dia seguinte houve uma sessão com
três (03) projetos com Portal Giga por F. Silva, Organizações Virtuais por J. A.
Barbosa et al. e Modelagem de bioinformática e biosistemas por P. Bisch. No último dia
houve uma sessão com dois (02) projetos, Base de dados para informações genéticas e
genômicas por W. Degrave et al. e GigaMan por L. Z. Granville et al.. Adicionalmente
houve um conjunto de oito (08) palestras convidadas incluindo outros projetos de grids
e aplicações. Houve quatro (04) projetos de grid para aplicação genérica, InteGrade por
F. Kon et al., Xavantes por E. Madeira et al., GRADEp por C. Gueyer et al. e OurGrid
por W. Cirne. Houve dois (02) outros sobre aplicações em meteorologia: o primeiro
Nova geração de modelos de predição de tempo por J. Panetta, e o segundo Serviço
meteorológico da marinha brasileira por A. P. Costa Neves. Houve um (01) em
Genômica por F. Allarcon e A. T. Vasconcelos e um (01) outro sobre Visualização
científica por G. Giraldi et al.
Como artigos completos, houve contribuições discutindo Uma arquitetura para
alinhamento genético por A. Schaeffer Filho et al., Segurança em Grid por E. Dodonov
et al., Alocação de recursos baseada em agentes por L. Nassif et al., Modelo
hierárquico de gerenciamento de aplicações por P. K. Vargas et al., Medições por A.
Ziviani e B. Schulze, Gerenciamento de políticas, por J. Costa et al., Simulação da
transformada quântica de Fourrier por F. L. Marquezino et al., Tolerância a falhas por
A. D. Gonçalves et al., Estratégias para minimizar sobrecargas de comunicação por D.
F. Cardoso e V. E. F. Rebello, Distribuição de wrappers por C. Biancardi et al. e
Arquitetura de grid baseada em hipercubo virtual por E. P. Duarte Júnior et al.
Durante o workshop, um dos projetos apoiados pela rede experimental de alta
velocidade do Projeto GIGA – InteGridade Sinergia Grid – entrou em operação com
sucesso com a interconexão de todos os seus parceiros do projeto atendidos pelo
backbone e executando uma aplicação de simulação de dinâmica molecular. Os
parceiros desse projeto atendidos pela rede experimental são ComCiDis/LNCC,
IC/UFF, CAT/CBPF, IC/UNICAMP, LABPAR/PUC-Rio, e os outros parceiros não
atendidos pela rede experimental são II/UFRGS, II/UFES, e o parceiro internacional é
NCSA/UIUC.
Houve cento e quarenta e nove (149) participantes de mais de cinco (05) países, mais de
treze (13) estados brasileiros (Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,

VII

III Workshop on Grid Computing and Applications

Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo, Pará, entre outros), e mais de vinte e duas (22) instituições (LNCC, NCSA, RNP,
PUC-Rio, UFPR, UFSCar, UNICAMP, UFRGS, UFES, UFG, UFRJ, UFMG, UCP,
CBPF, USP, USP-SCar, UERJ, Unisantos, FIOCRUZ, UFCG, CPTEC-INPE, UFF,
entre outros).
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 grids
computacionais 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, GIGA, FACC, SCC, MCT
SUN, CIMCORP, SGI e SBC.
Bruno Schulze, co-coordenador e co-editor
ComCiDis – Grupo de Computação Científica Distribuída,
Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, Brasil
Michael Stanton, co-coordenador e co-editor
Rede Nacional de Educação e Pesquisa – RNP, Brasil
Radha Nandkumar, co-coordenador e co-editor
National Center for Supercomputing Applications - NCSA,
University of Illinois Urbana-Champaign UIUC, EUA
Artur Ziviani, co-editor
Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, Brasil
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Abstract. The existence of long distance high speed and low cost networks
have been encouraging the development of applications that require resources
not available locally, taking advantage of geographically distributed
resources. This represents an opening for new research directions that were
previously limited and not being explored due to economical and practical
reasons. The establishment of a development Grid allows the maturing of this
kind of technology and its application in key areas, as for instance, egorvernmen, bioinformatics, meteorology, particle physics, among others.
Among the innovative aspects is the use of this technology in a scalable way.
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Resumo. A existência de redes de longa distância de alta velocidade a baixo
custo tem encorajado o desenvolvimento de aplicações que requerem recursos
não disponíveis localmente, tirando vantagem de recursos distribuídos
geograficamente. Isso representa uma abertura para novos ramos de pesquisa
que previamente encontravam-se limitados e sem exploração por razões
econômicas e práticas. A estabelecimento de um Grid de desenvolvimento
permite o amadurecimento desta tecnologia e a sua aplicação em áreas
chaves como, por exemplo, governo eletrônico, bioinformática, meteorologia,
física de partículas entre outros. Dentre os aspectos inovadores está a
aplicação destas tecnologias de forma escalável.

1. Introdução
Grids Computacionais têm o potencial de se tornarem plataformas poderosas utilizadas
pela comunidade de computação distribuída, tanto científica quanto comercial, para a
execução de aplicações de grande importância e alto teor computacional. Seu objetivo é
agregar uma coleção de recursos distribuídos, heterogêneos e compartilhados
conectados por uma rede capaz de oferecer capacidade computacional para tais
aplicações. Contudo, permanece como desafio a exploração do desempenho de tais
recursos, devido principalmente ao comportamento dinâmico e instável deste ambiente.
Programadores deveriam ser capazes de especificar aplicações em uma linguagem de
alto nível orientada à solução de problemas e poder supor que a aplicação acesse a Grid
de forma eficiente e utilize os recursos necessários sem grandes esforços aplicados pelo
próprio programador.
A existência de redes de longa distância de alta velocidade a baixo custo tem
encorajado o desenvolvimento de aplicações que requerem recursos não disponíveis
localmente, tirando vantagem de recursos distribuídos geograficamente. Isso representa
uma abertura para novos ramos de pesquisa que previamente encontravam-se limitados
e sem exploração por razões econômicas e práticas.
Podemos identificar três camadas distintas, que se comportam como um sistema
computacional único e bem integrado:
Infraestrutura - componentes de software e hardware, integrados por uma rede física.
Middleware - camada oferecendo transparência dos recursos disponíveis, com
ferramentas para o gerenciamento e controle da infra-estrutura e aplicações em Grid.
Aplicações - desenvolvidas e otimizadas para tirar vantagem dos recursos distribuídos e
do comportamento dinâmico da Grid.
O objetivo deste subprojeto é uma Grid computacional de desenvolvimento
entre as instituições participantes, conectadas através da Rede Giga, e desenvolver sobre
este ambiente serviços de infraestrutura e de middleware que ofereçam transparência e
eficiência no uso de seus recursos distribuídos. Podemos listar serviços voltados para a
infra-estrutura e também serviços voltados para uma classe de aplicações. No primeiro
grupo enumeramos: serviço de submissão, serviço de escalonamento, serviço de
monitoração de ocupação dinâmica, serviço de diretório, serviço de segurança, entre
outros. No segundo grupo enumeramos: serviço de integração de dados, orquestração de
serviços, e transformação automática de aplicações para execução em Grids.
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A implementação de uma grid de desenvolvimento permitirá o amadurecimento
desta tecnologia e a sua aplicação em áreas chaves como, por exemplo, governo
eletrônico, bioinformática, meteorologia, física de partículas entre outros. Dentre os
aspectos inovadores está a aplicação destas tecnologias de forma escalável.
A existência de redes de longa distância de alta velocidade e baixo custo tem
encorajado desenvolvimento de aplicações que requerem recursos não disponíveis
localmente, tirando vantagem de recursos distribuídos geograficamente. Isso representa
uma abertura para novos ramos de pesquisa que previamente encontravam-se limitados
e sem exploração por razões econômicas e práticas. Até hoje, a maioria das aplicações
grid foram escritas por especialistas da área de grid e não por cientistas ou engenheiros
da respectiva área. Isso na verdade mostra o grau de dificuldade encontrada por leigos
em computação ao propor versões das aplicações considerando os aspectos relevantes
em grids computacionais.
A natureza heterogênea e dinâmica de grids faz com que esta área de pesquisa se
torne um desafio para o desenvolvimento de software, ferramentas e aplicações
paralelas. Para se obter desempenho, é necessário especificar modelos de computação e
de interface que capturem a natureza heterogênea dos recursos, estes por sua vez
conectados por uma rede geralmente não muita segura e de forma distribuída. Também,
como em qualquer tipo de sistema paralelo, executar aplicações em grids requer um
escalonamento e monitoramento tanto da computação quanto da comunicação bastante
cuidadoso. Todavia, o dinamismo e heterogeneidade de grids limitam a aplicabilidade
de ferramentas já disponíveis para sistemas paralelos.
Do ponto de vista de serviços de integração de dados, as aplicações usuárias do
serviço têm por características: grande volume de dados armazenados de forma
distribuída e a necessidade de colaboração entre grupos de pesquisa no
compartilhamento de dados e programas. O serviço integrado ao ambiente de grid
proverá transparência e eficiência no acesso a recursos distribuídos e heterogêneos.
O uso eficiente de aplicações fortemente acopladas nas grids 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. Esta
atividade pretende desenvolver uma infra-estrutura (middleware), chamada de Grid
Process Orchestration (GPO), que faz a orquestração dos serviços em grids
computacionais, permitindo interoperabilidade entre aplicações fortemente acopladas,
de forma transparente com garantia de recursos, comunicação e integridade. Essa infraestrutura usa como referência o conceito emergente de orquestração de serviços Web,
que adiciona uma camada ao topo das especificações para esses serviços.
Desejamos poder transformar automaticamente uma aplicação paralela para esta
ser capaz de executar eficientemente em grids computacionais. A abordagem tem a
vantagem de aliviar os programadores da tarefa árdua de implementar aplicações
habilitadas para uma Grid. Ainda, deve fazer com que as aplicações se tornem cientes
do sistema, visto que quando estas foram escritas, tanto aspectos de escalonamento
quanto de tolerância à falhas não foram considerados. Em termos de desempenho e
tolerância à falhas, a habilidade das próprias aplicações serem capazes de se autoreconfigurarem, como resposta às mudanças no ambiente de grid é fundamental.
Soluções escaláveis para problemas de checkpointing e detecção de estados globais
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(para minimizar a sobrecarga de comunicação) vão ser propostas para o contexto de
grids.
Por fim, aplicações diversas, entre elas, de modelagem e simulação
computacional de problemas reais em áreas tais como Física, Engenharia, Clima,
Meteorologia, Bioinformática, medicina, entre outras, requerem grande velocidade de
processamento, quantidade de memória, através de técnicas computacionais baseadas
em uma rede de comunicação de alto desempenho.
Resultados já existem em termos da implantação de grids no contexto das
instituições participantes do projeto, tanto a nível de intranet interligando sistemas
heterogêneos, como entre as instituições. O projeto espera produzir resultados que
possam vir a ser utilizados num possível Sistema de Produção.

2. Trabalhos Relacionados
A iniciativa de middleware da Internet2 (NMI – Network Middleware Initiative)
propõem alguns serviços de infra-estrutura que incluem serviços de grid que permitam
operacionalizar as grids computacionais e a suas aplicações. Estes serviços foram
propostos para a implementação de grids utilizando a forma clássica para
processamento de alto desempenho em ciência.
Mais recentemente surge a arquitetura aberta de serviços de grid (OGSA – Open
Grid Service Architecture) a qual inclui aspectos oriundos de TI e presentes na
infraestrutura de web.amplamente difundida. Esta abordagem também procura
estabelecer padrões para permitir a interoperabilidade de grids e serviços.
Neste contexto, as grids começam a ser propostas como alternativa
computacional em iniciativas mais amplas além de pesquisa científica, incluindo
igualmente aplicações como governo eletrônico, e comércio eletrônico, usando o
paradigma de composição de um infraestrutura computacional que pode ser negociada
de forma a atender diferentes demandas por recursos computacionais que vão além dos
recursos existentes localmente numa instituição ou projeto.
A proposta de utilizar recursos ociosos e integrá-los de forma que possam ser
disponibilizados a outras aplicações tem grande impacto social, em especial em países
com grandes dimensões como o Brasil e a necessidade de resolver os seus problemas
nacionais. O paradigma de grids computacionais também permite uma atualização
constante da capacidade desta infraestrutura à medida em que os recursos
individualmente vão sendo atualizados.
A implantação de uma rede Giga é fundamental para a implementação e a
viabilização das grids e seu uso, enquanto o presente projeto propõem serviços que
venham contribuir para esta viabilização.
Crescentes esforços têm sido injetados no desenvolvimento de middleware, que
pode mostrar o desempenho em potencial das grids computacionais. Podemos listar
como exemplo de tais esforços os projetos Globus, Legion, NetSolve, Nimrod/G,
Unicore. Esses esforços encaram dois principais desafios: primeiro, grids
computacionais são tipicamente compostos por coleções de recursos heterogêneos
capazes de alcançar diferentes níveis de desempenho, com tempos de disponibilidade
variáveis e que podem até vir a falhar. Aplicações grid, então, devem ser desenvolvidas
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de modo que seja possível explorar eficientemente as capacidades heterogêneas dos
recursos conforme sua disponibilidade, tal que seja possível anular os efeitos negativos
trazidos por flutuações de seus desempenhos. Um segundo desafio, a plataforma deve
ser de fácil uso. Projetar aplicações paralelas já é uma tarefa difícil. Escrever aplicações
capazes de explorar os benefícios de um ambiente distribuído dinâmico e instável como
as grids computacionais, é, não somente uma tarefa severamente mais complexa, mas
também altamente exposta a erros. O desafio é projetar aplicações tais que sejam
executadas eficientemente, e de forma robusta, em ambiente grid sem que o
programador ou usuário tenha que arcar com essa tarefa.
Do ponto de vista de serviço de integração de dados algumas iniciativas como
Distributed Query Processing da U. Manchester propõem a extensão do padrão OGSADAI para suportar serviços de avaliação de consultas distribuídas O middleware aqui
proposto oferece uma estrutura mais flexível e adaptável a diferentes classes de
aplicações.
A metodologia EasyGrid investiga os benefícios de inserir middleware de
serviço específico em cada aplicação a ser executada na grid. O framework tem como
objetivo ser capaz, a partir de uma aplicação paralela, de gerar automaticamente um
Smart G-App (uma aplicação system-aware), capaz por si só de ser executada
eficientemente em grids computacionais. Esse Smart G-App é adaptativo, robusto a
falha de recursos, auto escalonável, e capaz de ser executado eficientemente em
ambientes compartilhados, distribuídos, dinâmicos e instáveis como as grids.
Desenvolver técnicas de modelagem matemática e algoritmos computacionais
para gerenciamento de tráfego de pacotes em redes geograficamente distribuídas.
Reduzindo o número de ataques a servidores na Internet e otimizando o fluxo de
informações na rede geramos uma economia que pode chegar a milhões de dólares.
Para o Projeto Giga pretendemos gerar um conjunto de serviços que podem vir a
ser utilizados em Grids e Aplicações em Grids seja em projetos subseqüentes de
pesquisa ou em aplicações de Grids Computacionais em áreas do setor produtivo ou de
governo. Por exemplo um dos impactos esperados é produzir resultados que possam ser
utilizados numa Grid (Sistema) de Produção (ex.: SINAPAD). Em resumo, esperamos
que o uso de Grids Computacionais venham a permitir soluções inovadoras em
diferentes segmentos da sociedade.

Resultados esperados
Dentre os resultados esperados do projeto está disponibilizar a implementação dos
serviços propostos dentro de um contexto de padronização internacional e a sua
utilização em um testbed de aplicações.
Através de um portal web pretende-se disponibilizar os softwares, ferramentas e
documentação desenvolvidos e também uma coleção de páginas sobre pesquisa em
Computação em Grid e em Cluster no Brasil e no Exterior. Dentre os principais
resultados esperamos disponibilizar um conjunto de softwares, ferramentas e serviços:
x um protótipo do serviço de integração de dados, além de disponibilizá-lo na
página do projeto para download, junto a documentação.
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x um sistema que automaticamente reestruture uma aplicação tal que possa ser
executada eficientemente na máquina alvo, e assim aliviar o programador do
trabalho de direcionar a aplicação para cada arquitetura que venha a ser
executada. O ambiente almeja permitir que programadores possam se concentrar
na exploração do paralelismo para resolver o problema e deixe o framework
gerar a aplicação de grid capaz de utilizar, da melhor maneira, os recursos
disponíveis para aquele usuário.
x uma ferramenta com o objetivo de analisar os diferentes algoritmos de
escalonamento, para auxiliar no entendimento do comportamento das diferentes
estratégias.
x um pré-compilador Grid para gerar e gerenciar automaticamente aplicações
Smart G-Apps; um monitor de aplicações system-aware.
x Novos algoritmos de escalonamento que consideram heterogeneidade, um
modelo de comunicação mais preciso (em relação a Grids) e mecanismos de
tolerância a falhas integrado.

3. Atividades de Testbed
Nos últimos três meses desenvolvemos a primeira versão de um programa de Física
computacional adaptada a ambiente de Grids. A simulação numérica escolhida foi o
estudo da dinâmica molecular baseada na mecânica estatística não-extensiva
generalizada. Esta primeira versão foi desenvolvida em linguagem C e utilizou a
biblioteca MPI e o sistema Globus. Os resultados foram bastante motivadores,
mostrando que a Grid nos permite um ganho significativo no tempo de execução da
aplicação.
Este primeiro programa simula numericamente a evolução de um sistema de
rotores acoplados com interação de longa distância podendo girar livremente. A
simulação é feita por meio da integração numérica de 2N equações de movimento de
Hamilton, derivadas da função Hamiltoniana do sistema, cujo resultado é o conjunto
completo de coordenadas de posições angulares e velocidades dos rotores. Toda a
informação relevante do sistema está contida neste conjunto de variáveis, e, por meio
dele, podemos calcular os parâmetros físicos desejados, e.g. a energia do sistema, a
temperatura e a magnetização. O cálculo do novo valor das variáveis do sistema
depende de todas as coordenadas e velocidades calculadas na iteração precedente. Este
cálculo implica em um tempo de execução de O(N2). N precisa ser muito grande para
uma correta descrição estatística do problema. Este procedimento é realizado S vezes
para que os parâmetros de medidas tenham uma grande confiança estatística.
A abordagem inicial para a escalabilidade do estudo em ambiente de Grid foi a
paralelização do cálculo dos diversos parâmetros medidos no sistema em estudo. Para
isso, identificamos alguns módulos paralelizáveis no programa seqüencial e utilizamos
a técnica de passagem de mensagens (MPI) em um ambiente com P processadores.
Cada processador da grid calcula S/P evoluções do sistema. Ao final um processador
mestre coleta os resultados das medidas realizadas e calcula a confiança estatística dos
parâmetros medidos. Um sistema com N=1000 rotores foi testado experimentalmente
em um ambiente paralelo (seis processadores) e os resultados comparados àqueles
obtidos no programa na forma seqüencial. O teste utilizou T=2,5x105 iterações, onde
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medimos a energia de um subgrupo arbitrário de M=100 rotores. Os resultados para o
caso seqüencial e paralelo foram praticamente os mesmos e o ganho de 5,98 foi
aproximadamente igual ao número de processadores utilizados. Este número foi
pequeno porque estávamos interessados inicialmente em uma análise de desempenho do
código paralelo e não em ganhos de escalabilidade no estudo do problema da Física.
Em Fevereiro de 2005, durante o III Workshop de Grid Computacional e
Aplicações fizemos testes experimentais de aplicações de Física na Rede Giga/RNP, tais
como cálculos de integrações numéricas em paralelo (com a biblioteca MPI) e da
dinâmica molecular não extensiva. Estes testes foram realizados entre as instituições
LNCC, UFF e CBPF.

4. Conclusão
A implantação experimental do Grid Integridade Sinergia sobre a rede experimental de
alta velocidade do Projeto GIGA se concretizou no início de fevereiro durante o
Workshop de Grids Computacionais e Aplicações no LNCC. Oportunamente estará
sendo implementada a interligação de recursos computacionais do NCSA / UIUC.
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Resumo. O gerenciamento de redes ópticas envolve não apenas a monitoração e
configuração da infra-estrutura de comunicação, mas também o provisionamento de
serviços diretamente aos usuários. As soluções convencionais de gerenciamento,
normalmente baseadas no protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol),
não são suficientes para o gerenciamento de redes ópticas, pois não são capazes, por
exemplo, de fornecer suporte à instalação de novos serviços sob demanda e de
permitir a cooperação remota entre operadores localizados em domínios
administrativos diferentes. Este artigo introduz a solução de gerenciamento do
projeto GigaManP2P, que utiliza tecnologia peer-to-peer (P2P) como base para um
sistema de gerenciamento distribuído que fornece serviços de operação inovadores e
apropriados ao gerenciamento de redes ópticas. Em seguida, é apresentado o
conjunto de serviços de gerenciamento, foco deste artigo, que a rede P2P proposta
deve fornecer para três tipos distintos de clientes: operadores de rede, usuários e
aplicações.

1. Introdução
Redes ópticas têm sido investigadas intensamente e nos últimos anos backbones
baseados nessa tecnologia vêm gradativamente substituindo os backbones
convencionais. Além de uma largura de banda consideravelmente maior, as facilidades
de comunicação apresentadas por redes ópticas também são mais expressivas que
aquelas encontradas em redes construídas com as tecnologias tradicionais. Por outro
lado, a operação de um backbone óptico (i.e. sua monitoração, configuração e
manutenção), quando comparado ao gerenciamento convencional, apresenta novos
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desafios.
Nesse contexto, uma solução para o gerenciamento de redes ópticas está em
desenvolvimento no projeto GigaManP2P, junto à rede do Projeto Giga da RNP (Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa) (Giga 2003). Um diferencial importante desta solução
em relação às demais é que ela é fortemente baseada em tecnologias peer-to-peer (P2P)
permitindo um gerenciamento distribuído e cooperativo. Entende-se por infra-estrutura
P2P para gerenciamento de redes, um conjunto de peers que fazem a interface entre
clientes e a infra-estrutura física, neste caso a rede óptica.
O projeto GigaManP2P possui peers que são capazes tanto de obter informações
de estado como de aplicar ações de gerenciamento na rede física. Estes peers são
capazes de atender requisições de três tipos de clientes distintos: operadores (i.e.
administradores) de rede, usuários convencionais, e aplicações dos usuários. A Figura 1
apresenta esquematicamente os elementos da rede P2P de gerenciamento proposta.

Usuário

Administrador

Rede P2P de gerência
Peer

Enlace físico
Aplicação

Conexão lógica
Acesso a serviço

Dispositivo óptico

Infra-estrutura óptica

Figura 1 – Infra-estrutura P2P para gerenciamento de redes ópticas

O objetivo deste artigo é apresentar os serviços de gerenciamento da rede P2P do
projeto GigaManP2P disponibilizados através dos seus peers. Os serviços definidos
podem ser acessados pelos três clientes citados anteriormente. Na seção 2 são
apresentados os serviços de gerenciamento disponibilizados aos operadores de rede. A
seção 3 apresenta os serviços disponibilizados aos usuários da rede. A seção 4 mostra os
serviços oferecidos às aplicações, semelhantes aos oferecidos aos usuários da rede,
diferenciados apenas quanto à forma de acesso a tais serviços. Uma última classe de
serviços para comunicação e manutenção da própria rede P2P de gerenciamento é
descrita na seção 5. Por fim, as considerações finais e os trabalhos futuros são
apresentados na seção 6.

2. Serviços Oferecidos aos Operadores de Rede
Os operadores humanos são responsáveis por garantir o correto funcionamento de uma
rede óptica, de forma a suprir as necessidades de comunicação dos usuários. Um
operador, em contato com um peer, tem acesso aos serviços de manipulação e uso de
políticas, de difusão e execução de scripts de gerenciamento, de disseminação de
agentes móveis e de monitoração da conectividade da rede.
O serviço de manipulação e o uso de políticas permite ao operador determinar
como a infra-estrutura óptica deve responder às requisições dos usuários e das
aplicações, principalmente em relação à qualidade de serviço (QoS – Quality of
Service), ao tráfego multicast e a segurança. Além disso, o uso de políticas permite ao
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operador abstrair as particularidades de configuração dos dispositivos ópticos, já que
cada peer traduz as políticas expressas em alto nível em ações de configuração
particulares dos dispositivos. Nesse contexto, um peer opera como um PDP (Policy
Decision Point) da arquitetura PBNM (Policy-Based Network Management) (Strassner
2003) do IETF.
No processo de configuração dos dispositivos, os peers utilizam protocolos
variados. Para lidar com essa diversidade de protocolos, um peer utiliza, internamente,
configurações de dispositivos baseadas em XML (Enns 2004). Para dispositivos sem
suporte para XML, os peers traduzem os documentos XML em ações do protocolo
suportado pelo dispositivo (ex.: TELNET/CLI, SNMP, COPS, etc.).
O serviço de difusão e de execução de scripts de gerenciamento (Fioreze 2005)
permite ao operador solicitar que a rede P2P execute ações na infra-estrutura óptica de
forma a efetuar uma tarefa específica (ex.: criação de caminhos MPLS - Multi-Protocol
Label Switching com alocação de banda para uma videoconferência). O suporte a
scripts é baseado na MIB (Management Information Base) Script (Souza 2004),
definida pelo IETF no contexto de gerenciamento por delegação. Cada peer, nesse caso,
possui um agente SNMP (Case 2002) interno que suporta a MIB Script, de forma a
permitir que scripts sejam enviados aos peers da infra-estrutura de gerenciamento.
O serviço de disseminação de agentes móveis é similar ao uso de scripts, exceto
pelo fato dos agentes também serem utilizados como mecanismo de expansão dos
serviços oferecidos. Nesse sentido, a disseminação de agentes móveis permite ao
operador implantar novos serviços de gerenciamento na rede P2P.
Por fim, o serviço de monitoração da conectividade da rede permite ao operador
verificar o estado corrente da infra-estrutura óptica para tomar decisões em relação à
alocação de recursos aos usuários. Os protocolos utilizados na verificação do estado da
rede, assim como na configuração, são aqueles suportados pelos dispositivos (ex.:
ICMP, SNMP, etc.).
O acesso aos serviços da rede P2P, por parte do operador, é realizado através de
HTTP (HyperText Transport Protocol) ou HTTPS (HTTP Secure). Cada peer possui
um servidor HTTP que exporta interfaces Web para interação com o operador, de forma
que o mesmo tenha acesso aos serviços. Nesse sentido, a rede P2P de gerenciamento se
assemelha muito ao conceito de FreeNet que tem como representante mais importante o
sistema BitTorrent de compartilhamento de recursos.

3. Serviços de Gerenciamento Disponibilizados aos Usuários
Oferecer serviços de gerenciamento aos usuários permite que tais usuários também
tenham controle, ainda que restrito, sobre os recursos de rede necessários à realização
de suas tarefas. Os serviços de gerenciamento aos usuários são: solicitação de tráfego
diferenciado, habilitação de transmissões multicast, e solicitação de notificações sobre o
estado da rede.
O serviço de solicitação de tráfego diferenciado permite ao usuário agendar
transmissões críticas e ter garantias de que a rede óptica irá respeitar os parâmetros de
desempenho solicitados. Nesse caso, os peers da rede P2P podem ser vistos como
Bandwidth Brokers (BB) da arquitetura de fornecimento de QoS DiffServ (Blake 1998).
Para que as solicitações ocorram com sucesso, os peers precisam configurar os

11

III Workshop on Grid Computing and Applications

dispositivos ópticos de rede de modo a fornecer a diferenciação de tráfego solicitada.
Entretanto, tal configuração só é realizada se a solicitação do usuário estiver de acordo
com as políticas de gerenciamento definidas pelo operador, como apresentado
anteriormente.
O serviço de habilitação de transmissão multicast possibilita o usuário informar
sua necessidade para realizar transmissões multicast. Finalmente, o serviço de
solicitação de notificações sobre o estado da rede permite ao usuário solicitar que a
infra-estrutura P2P envie notificações (ex.: e-mails) sobre eventos ou estados da infraestrutura óptica. Assim como no serviço de solicitação de tráfego diferenciado, o de
habilitação de multicast e o de solicitação de notificações só terão sucesso se estiverem
de acordo com as políticas de rede definidas pelo operador.
Os serviços para os usuários também são acessíveis através de HTTP/HTTPS. Os
usuários que desejam acessar um dos serviços disponíveis entram em contato com um
peer da infra-estrutura de gerenciamento e, através de sua autenticação via interfaces
Web, têm acesso aos seus serviços disponíveis.

4. Serviços de Gerenciamento Disponibilizados às Aplicações
Os mesmos serviços de gerenciamento disponibilizados aos usuários são
disponibilizados também às aplicações. Entretanto, o método de acesso a esses serviços
é diferente. No caso dos serviços oferecidos aos usuários, páginas Web são
disponibilizadas pelos peers. Já no caso dos serviços oferecidos às aplicações, são Web
Services que disponibilizam os serviços de gerenciamento. O uso de Web Services
(Curbera 2002) permite, por exemplo, que uma aplicação cliente receba notificações de
ociosidade da rede para então, automaticamente, iniciar uma transferência de arquivos
de vídeo.
Serviços de gerenciamento disponibilizados às aplicações são especialmente
importantes para aplicações de cooperação e compartilhamento de recursos, como grids,
onde a infra-estrutura de rede deve estar adequadamente configurada para que as
transmissões entre os nodos do grid sejam realizadas de forma adequada.
Adicionalmente, diversas outras aplicações como as aplicações de replicação de vídeo
em uma malha de servidores, aplicações para colaboração, e até mesmo aplicações mais
convencionais, como backup de uma base de dados, também se beneficiam da
disponibilização de serviços de gerenciamento.

5. Serviços entre Peers
A infra-estrutura P2P monitora o estado da rede no que diz respeito ao desempenho dos
serviços que estão sendo prestados às aplicações e aos usuários, indicando quando e
porque os níveis desejados de QoS não estão sendo alcançados. De acordo com o
serviço solicitado, os peers podem executar um gerenciamento pró-ativo, de forma que
ações sejam desencadeadas antecipadamente, com o objetivo de se tentar evitar ou, pelo
menos, minimizar as conseqüências das falhas ou degradações de desempenho que
venham a ocorrer.
A conectividade da infra-estrutura é crítica para manter os peers em comunicação
constante. A rede P2P estabelece conexões lógicas entre os peers para que estes possam
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executar tarefas de forma coordenada e alcançar um objetivo comum. Nesse contexto,
com o intuito de garantir a alta confiabilidade e tolerância à falhas aos serviços da infraestrutura de gerência, um mecanismo de rerroteamento é utilizado pelos peers. Após a
descoberta de uma falha na rota em uso, é selecionado um caminho alternativo
denominado desvio (Duarte 2004). As aplicações de usuários, entretanto, não utilizam o
mecanismo de rerroteamento diretamente. O rerroteamento está disponível somente à
infra-estrutura de gerenciamento. Essa infra-estrutura tem a responsabilidade de invocar
e interromper o mecanismo de rerroteamento de forma coordenada em função das
necessidades das aplicações, dos usuários, e do estado da rede. Dessa forma, falhas de
hardware ou degradações da QoS dos níveis superiores ficam transparentes às
aplicações.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este artigo apresenta os serviços de uma arquitetura peer-to-peer (P2P) para o
gerenciamento cooperativo de redes ópticas. O gerenciamento cooperativo é uma
necessidade real atual no contexto de gerenciamento de redes, mas nenhuma das
soluções tradicionais é capaz de isoladamente fornecer um suporte adequado para este
tipo de gerenciamento. Por outro lado, as redes P2P nasceram com o objetivo de
permitir a cooperação entre os usuários. Assim, é natural a utilização de tecnologias
P2P na definição e construção de novos modelos de gerenciamento de redes.
A solução de gerenciamento proposta neste artigo tem por objetivo negociar as
necessidades de três tipos de clientes distintos (operadores de redes, usuários e
aplicações) levando em consideração o conjunto de facilidades oferecidas pelas redes
ópticas. Para tal, a infra-estrutura P2P de gerenciamento oferece serviços de
gerenciamento que prevê a comunicação de um desses clientes com um peer de
gerenciamento da rede P2P. Cada peer da infra-estrutura fornece tanto serviços aos seus
clientes quanto um conjunto de serviços adicionais aos outros peers, permitindo a
colaboração ao longo da rede óptica gerenciada.
Como um dos trabalhos futuros, a avaliação de outros aspectos da arquitetura
P2P proposta deverá ser realizada. Por exemplo, é importante verificar o tempo
decorrente da aplicação de uma política de gerenciamento através de um peer e o
retardo na instalação de novos serviços dinâmicos através do uso de agentes móveis.
Por fim, é relevante desenvolver uma metodologia de análise da QoS fornecida pela
rede para validar se as configurações executadas pela infra-estrutura de gerenciamento
efetivamente conseguem sustentar os níveis de qualidade de serviço acordados.
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Resumo. O sub-projeto Organização Virtual é parte integrante do projeto
GIGA que visa propiciar aos seus membros uma velocidade de transmissão de
dados superior a 1 Gbps. Isto permitirá a formação de uma Grid entre o
LNLS, em Campinas, e o LNCC, em Petrópolis, que será utilizado,
inicialmente, para realização de cálculos de simulação de dinâmica molecular
de macromoléculas biológicas.

1. Introdução
As aplicações nas áreas de bioinformática, tais como análises de genomas e proteomas,
envolvem vários ciclos de execução, cálculo, análise e de ajustes. Algumas destas
aplicações exigem rotinas em larga escala com a variação dos parâmetros de estudo, que
requerem em muitas situações estações, compiladores e arquiteturas distintas.
O acompanhamento destas rotinas ainda necessita da intervenção freqüente dos
pesquisadores e engenheiros de computação no manuseio dos sistemas, nas operações
de execução, e nos testes dos aplicativos. Além da baixa performance intrínseca das
aplicações standalone estes sistemas não são toleráveis a falhas.
O atual avanço nas tecnologias de informação (TI) e de comunicação estão
disponibilizando recursos computacionais e de informações abundantes. O desafio é de
compartilhar e explorar os sistemas ociosos, tornando-os altamente disponíveis,
confiáveis e robustos.
Neste contexto a computação em Grid tem se tornado um novo paradigma para
o aumento da performance das aplicações e para agregar novos recursos da infraestrutura disponível em rede, tornando-se redundante e apropriada para aplicações de
missão crítica.
No âmbito da rede GIGA, este subprojeto propõe a implementação de infraestrutura para Grid computacional experimental entre as redes de dados do campi do
LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron) e do LNCC (Laboratório Nacional de
Computação Científica). A infra-estrutura de conectividade oferecida pelo testbed da
rede GIGA possibilitará o compartilhamento das aplicações em e-Science das
comunidades do LNLS e do LNCC, promovendo a otimização dos recursos
computacionais e de recursos humanos especializados.
A proposta da Grid computacional a ser implementada inicialmente entre o
LNLS e o LNCC prevê a formação de uma “organização virtual” [Foster et al., 2001]
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autônoma, atendendo aos requisitos de ser multi-usuária e interdisciplinar, permitindo o
compartilhamento e o acesso direto a computadores, softwares e dados. Este
compartilhamento necessariamente deverá ser controlado com políticas comuns de
permissão para os membros da comunidade.
A construção da “organização virtual” em Grid será baseada nos softwares de
uso livre desenvolvidos pelo consórcio “The Globus Alliance” na recente versão do
sistema Globus Toolkit 3.0. “The Globus Alliance” é um consórcio para pesquisa e
desenvolvimento das tecnologias de computação em Grid, composto pelo Argonne
National Laboratory e por outros centros de pesquisa. Os softwares desenvolvidos pela
Globus Alliance estão bastante difundidos pela comunidade científica na construção de
arquitetura de testbeds de larga escala. As iniciativas de testbed em Grid conduzidas por
exemplo pela NSF (National Science Foundation) e pelo Los Alamos National
Laboratory através do projeto ASCI (Advanced Simulation & Computing Program) são
baseadas nas soluções Globus Toolkit.

2. Aplicações em Biologia Estrutural
O êxito dos seqüenciamentos de genomas gerou um aporte de novas proteínas cujas
funções e estruturas necessitam agora serem elucidadas. Para tanto, torna-se obrigatório
o sinergismo de uma série de disciplinas envolvidas no processo que engloba a
clonagem dos genes, expressão, purificação e a determinação estrutural das proteínas de
interesse.
Neste contexto, as técnicas de modelagem molecular têm fornecido ferramentas
importantes no auxílio ao refinamento das estruturas experimentalmente obtidas. A
simulação dos movimentos moleculares em computador tem trazido contribuições para
o estudo das interações proteína-proteína, ligante-receptor, desenho racional de drogas,
estudo do processo de enovelamento protéico, bem como a proposição de novas
moléculas para estudos de mutagênese sítio-dirigida. Estes procedimentos teóricos
podem, em muito, se beneficiar do aumento de capacidade de cálculo advindo da
implementação de uma Grid computacional. Adicionalmente, obtém-se o sinergismo de
expertise proveniente das equipes do LNLS e LNCC, tanto em termos de recursos
computacionais como de conhecimento científico.
Dentre as aplicações supracitadas, de particular interesse é o desenvolvimento
de protocolos capazes de usufruir do paralelismo propiciado pela Grid e implementá-los
no estudo de dinâmica molecular. Neste sentido, o programa GROMACS, desenvolvido
por pesquisadores da Universidade de Groningen [Lindahal et al., 2001], tem
apresentado excelente performance em diferentes plataformas e apresenta-se como o
candidato ideal à sua implementação em Grid.
Dois outros setores também podem ser beneficiados com a implementação da
Grid, apesar de ainda não serem explorados no LNLS. O primeiro seriam simulações de
mecanismos de reação enzimática e o segundo, programas de reconhecimento de
padrões em seqüências e estruturas de biomacromoléculas. A proposta é desenvolver
para o segundo caso software compatível com sistemas em Grid.
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2.1. Detalhamento das aplicações científicas
A Bioinformática possui aplicações nas mais diversas áreas da Biologia. No caso dos
estudos a serem desenvolvidos nesta proposta, visamos especificamente aplicações na
Biologia Molecular Estrutural. Dentre as macromoléculas biológicas, destacam-se as
proteínas, estes polímeros de aminoácidos são as principais ferramentas biológicas
responsáveis pela manutenção de diversos processos bioquímicos e celulares in vivo,
portanto, estão envolvidas direta ou indiretamente em todos os processos moleculares
existentes dentro e fora da célula. Estudar a função, estrutura e modo de ação das
proteínas em processos celulares é passo primordial nas ciências biológicas
moleculares.
Analisando-se cuidadosamente a estrutura de proteínas pode-se identificar que a
grande maioria delas possuem mais de um elemento estrutural muito bem definido em
sua estrutura. Cada um desses elementos é denominado domínio estrutural. Estes
domínios são formados em geral por não mais que 300 aminoácidos. Métodos de
threading e ab initio concentram-se na análise e comparação de elementos estruturais
em proteínas (domínios estruturais) contra seqüências de aminoácidos. Para efeito de
maior precisão deste cálculo, seqüências muito longas (com mais de 300 aminoácidos)
devem ser subdividas em fragmentos menores. Alguns métodos de predição ab initio
utilizam-se de simulações de dinâmica molecular (MD), simulações Monte Carlo,
construção de algoritmos genéticos, entre outros. Casos que utilizam restrições do
espaço conformacional tem-se mostrado computacionalmente complexos e custosos. A
construção de modelos razoáveis de proteínas de até 150 aminoácidos e a utilização de
um sistema Grid (ou paralelizado) sob uma rede experimental com velocidades Gbps se
faz necessária.
É nosso interesse implementar sistemas de classificação automatizada de
qualquer seqüência gênica, sempre que viável, usando clusters computacionais. Através
de uso e cálculo paralelizado de ferramentas de modelagem molecular automatizadas,
reconhecimento de enovelamentos por threading e cálculo ab initio para pequenas
proteínas (até 150 aminoácidos), espera-se incrementar dados na anotação genômica de
cada gene identificado num dado genoma e com isso enriquecê-la ainda mais. O uso
simultâneo de GROMACS [Lindahal et al., 2001] para ensaios de dinâmica molecular
sobre as proteínas de pequeno tamanho abordadas por métodos ab initio, também
contribuiria sobremaneira na proposição de enovelamentos protéicos interessantes à
comunidade científica, que lamentavelmente nem sempre são viáveis de serem
resolvidas experimentalmente.
Uma outra proposta é realizar cálculos de dinâmica molecular com o mesmo
aplicativo GROMACS que complementam os estudos estruturais experimentais
realizados através de cristalografia e ressonância magnética nuclear (RMN). Um
exemplo desta complementaridade pode ser visto no estudo das interações moleculares
toxinas/canais de K+. Diversas toxinas de escorpião ativas em canais de K+ vêm tendo
suas estruturas elucidadas através de RMN. Por outro lado, várias estruturas para o poro
do canal de K+ KcsA foram resolvidas por cristalografia [Doyle et al., 1998 e Kreusch
et al., 1998], sendo uma das pesquisas agraciadas com o prêmio Nobel de Química de
2003. Neste contexto, as técnicas de dinâmica molecular nos permitem o estudo dos
mecanismos moleculares responsáveis pela ligação (docking) da toxina ao canal e seu
conseqüente bloqueio. Estão planejadas uma série de dinâmicas moleculares
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reproduzindo o docking flexível e em solução da toxina D-KTx12-1 ao canal de K+
Kv1.3. Estas simulações podem ser aplicadas a vários outros sistemas proteína-ligante,
sendo provável a realização de outros estudos similares. Estudos teóricos de dinâmica
molecular têm sido extensivamente utilizados na análise conformacional de peptídeos e
proteínas em solução. Particularmente interessante é a possibilidade de se reproduzir
com fidelidade o meio-ambiente da biomolécula, seja ele composto por moléculas de
água tratadas explicitamente ou sistemas mais complexos contendo água e solventes
orgânicos, tais como o trifluoroetanol (TFE). O aumento da complexidade do sistema
simulado requer sistemas de processamento cada vez mais potentes, o que justifica a
utilização de computação paralela na solução destes problemas biológicos.
Outro campo de estudo que pode, futuramente, vir a ser abordado através desta
técnica consiste na simulação dos processos de enovelamento (folding) de peptídeos e
proteínas. Tendo em vista que estes fenômenos ocorrem na escala de tempo de Ps
(atualmente, os tempos de simulação giram em torno de ns), um imenso poder de
processamento é requerido para que se atinja resultados estatisticamente confiáveis
(Pande, 2003).

3. Objetivos e metas
A “interoperabilidade” do sistema em Grid computacional é a meta principal deste
subprojeto, para garantir a atuação da “organização virtual” em outras fronteiras, para
acomodar dinamicamente novos participantes, mesmo utilizando diferentes plataformas,
linguagens e ambientes de programação. Se o conceito de interoperabilidade for
ignorado, as aplicações dos participantes serão forçadas a serem compartilhadas em
regras bilaterais, pois não haverá a garantia de que os mecanismos utilizados por duas
instituições se tornem extensíveis para as demais.
Com o aumento da capacidade computacional oferecida pela Grid e dos recursos
de paralelismo no sistema de cluster espera-se atingir uma melhoria significativa na
performance das aplicações em bioinformática.
O Portal irá permitir o acesso ao sistema de usuários cadastrados e fornecer dois
tipos de serviços: a submissão de tarefas a qualquer computador ou conjunto de
computadores da grade e a possibilidade de uso dos serviços da grade para buscar o
melhor recurso disponível e assim atender a requisições de um determinado software
presente na grade.
A comunidade de usuários de pesquisa do LNLS/LNCC é bem mais extensa em
relação à equipe de pesquisadores envolvidas neste subprojeto. Há possibilidades de que
estas pessoas venham a utilizar a Grid. Como exemplo, também serão incentivadas as
aplicações da comunidade de física de aceleradores e de proteoma do LNLS, ampliando
o escopo da Grid computacional. Especial atenção será dada às aplicações
multidisciplinares.
Além do compartilhamento de processadores, banco de memória e armazenagem
em disco, a comunidade da “organização virtual” poderá interagir em tempo real nos
procedimentos de submissão de trabalhos e na análise de resultados.
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Na área de engenharia da computação, um dos objetivos é melhorar a
especialização dos recursos humanos de TI do LNLS e do LNCC na construção e
gerenciamento de Grid computacional.

4. Relevância e resultados esperados
As “organizações virtuais” construídas na arquitetura de Grids, têm o potencial de
mudar radicalmente o paradigma do modo de resolução de problemas computacionais.
A promessa dessa tecnologia é de representar uma mudança com impacto maior do que
foi provocado pelo advento da Web na mudança da forma de trocas das informações.
Um dos resultados esperados pelo subprojeto “Organização Virtual” é o de
disponibilizar os recursos de TI de forma colaborativa para a comunidade de
pesquisadores formada inicialmente pelo LNLS e pelo LNCC através da rede GIGA. A
“organização virtual” será constituída experimentalmente em arquitetura de Grid
permitindo, para as estações clientes, acesso direto aos recursos computacionais
dispersos em regiões geograficamente distintas. A arquitetura da Grid computacional
deverá atender aos requisitos de interoperabilidade permitindo o seu crescimento para
outras instituições, aumentando o escopo, as aplicações e os participantes da
“organização virtual”.
Os recursos da “organização virtual” deverão ser acessíveis através de um portal
de serviços, utilizando as facilidades da tecnologia MDS (Monitoring and Discovery
Service) disponível no toolkit da Globus. Como exemplo de trabalho colaborativo que
será facilitado neste subprojeto destaca-se o compartilhamento de experiências dos
pesquisadores da “organização virtual”, sendo que, mesmo em regiões diferentes, será
possível a visualização dos resultados dos processos, permitindo ajustes em tempo real.
A permissão de acesso deverá ser implementada de forma combinada pelos sistemas de
certificação da plataforma de uso livre GSI (Grid Security Infrastructure) e com as
ferramentas de autorização fornecidas pelo sistema MDS.

5. Propostas de utilização futuras
Esta proposta será desenvolvida principalmente por dois laboratórios nacionais,
o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) e o Laboratório Nacional de
Computação Científica (LNCC). Tais instituições tem como uma de suas características
básicas serem abertas à comunidade científica brasileira. Isto significa que suas
instalações, possuidoras de características únicas (equipamentos de grande porte,
software e pessoal), são disponibilizadas aos pesquisadores externos. No caso do LNLS,
podemos citar o anel de armazenamento de elétrons com suas Linhas de Luz e os
laboratórios de Microscopia Eletrônica e Ressonância Magnética Nuclear como
exemplos de equipamentos disponíveis à comunidade científica que são inexistentes ou
de difícil acesso no restante das instituições acadêmicas e de pesquisa sul-americanas.
Uma parte fundamental do processo de utilização destes laboratórios é o
treinamento de novos usuários visto que muitos destes equipamentos e softwares não
existem em outros lugares. A organização de cursos nos próprios laboratórios tem
ajudado, mas o custo de movimentar pesquisadores num país tão extenso como o Brasil,
tem limitado o número de participantes. Neste sentido, seria mais eficiente poder
fornecer esses cursos e treinamentos diretamente em diferentes instituições acadêmicas
ou centros de pesquisa espalhados pelo país. Mais, as ciências experimentas requerem
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aulas práticas de laboratório onde o aluno possa verificar a resposta dos equipamentos e
testar os conhecimentos teóricos. Medir corretamente constitui a base dos experimentos,
e isto somente se aprende realizando práticas e verificando respostas de amostras e
equipamentos.
Um sistema de Internet de alta velocidade como o previsto no projeto GIGA
permitiria a execução de aulas teóricas e que as modernas instalações do LNLS fossem
operadas à distância para ajustes e medidas em tempo real. Isto viabilizaria o
treinamento de usuários nas suas universidades, estendendo assim enormemente o
espectro de cientistas e alunos beneficiados diretamente. O mesmo pode ser dito com
respeito ao LNCC.
Deve-se destacar que na atualidade a maioria dos equipamentos de grande porte
como, por exemplo, os microscópios eletrônicos, já tem instalada de fábrica todas as
interfaces necessárias para ser conectado diretamente à Internet. Outro exemplo são as
linhas de luz de cristalografia de proteínas em diversos síncrotrons que permitem o
controle remoto durante o experimento. A implementação da operacionalidade dos
equipamentos via Internet não é algo simples e requer antes de mais nada um bom
treinamento. Entretanto esta capacidade propiciaria um salto qualitativo nas aulas e
cursos das universidades através da utilização de laboratórios avançados, elevando
assim notavelmente a qualidade do aprendizado. O Brasil é um pais com altos
contrastes regionais e com recursos financeiros limitados, a conexão de equipamentos
de grande porte do LNLS e LNCC a uma rede Internet de altíssima velocidade criará
um novo paradigma para educação tecnológica e científica.
Finalmente, outras aplicações para o cluster que está sendo montado devem
surgir de outros grupos do LNLS e fora do mesmo. Simulações teóricas de sistemas
complexos que requerem grande quantidade de cálculos são projetos que se
beneficiarão uma vez que o cluster esteja em funcionamento.
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Abstract. Due to the new requirements of the ATLAS detector of CERN, the
software applications that are currently being used by the collaboration should
be adapted to the context of the Grid computing. In order to support the
processing of the enormous amount of data that will be generated by the
experiment, large-scale project researchers must share the needed resources.
This paper presents three Web applications that are being enhanced to meet the
requirements of the new reality. The concepts of distribution and aggregation,
security, performance and resources management are being codified and
integrated to the CombinedTranfer, Remote Neural Discriminator and Monitor
scientific systems.
Resumo. Devido aos novos requisitos do detector ATLAS do CERN, as
aplicações utilizadas na colaboração deverão ser adaptadas no contexto da
computação Grid. Para viabilizar o processamento da enorme quantidade de
dados que serão gerados pelo experimento, os pesquisadores deverão
compartilhar recursos necessários em projetos de larga escala. Este artigo
apresenta três aplicações Web que estão sendo evoluídas para atender a esta
nova realidade. Os conceitos de descentralização e agregação, segurança,
desempenho e gerência de recursos estão sendo codificados e integrados aos
sistemas científicos CombinedTranfer, Remote Neural Discriminator e Monitor.

1. Introduction
Worldwide scientific collaborations have computing requirements that exceed the
capabilities of most computing facilities. The amount of data involved usually reaches the
Petabyte scale, which requires merging resources of several institutions to provide
compute capability to process the whole data. In many cases, computing processing
requires millions of CPU-days, which complexity is enhanced due to the distributed nature
of the organizations [M. Mambelli, 2004]. In order to overcome the difficulties of
scientific applications that requires high performance in distributed computing platforms,
shared Grid infrastructures are already being developed [IVDGL 2004].
Grid computing is emerging as a large computational resource by providing
mechanisms for sharing the heterogeneous computing and storage resources of
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organizations and individuals worldwide distributed to form a massive computing
environment through which complex and large scale problems can be processed. The main
goal is to offer a large and powerful virtual computer with enormous processing power
[A. Ali et al, 2004].
In Switzerland, CERN (European Organization for Nuclear Research) is an
example or an international collaboration that requires Grid solutions [CERN 2005].
There, the ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) detector is being constructed to explore
the fundamental nature of matter and the basic forces that shape our universe [ATLAS
2005]. 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 ATLAS Grid will have to couple a wide variety of geographically distributed
computing resources, including storage and computational processing. The software
systems are heterogeneous in nature, owned by different individuals and organizations,
and have their own policies with different access and cost models. Therefore, the ATLAS
Grid computing involves the close coordination of many different sites that offer distinct
computational and storage resources to the Grid user community. The resources at each
site need to be monitored continuously.
In this context, the current ATLAS software applications need to be adapted to the
new reality. The systems that were developed by the collaboration and that are being used
require an upgrade to cope with Grid requirements. The Federal University of Rio de
Janeiro has developed three important Web systems to support the detector activities such
as data access, data analysis, and information storage. These software were used during
the performance evaluation of the ATLAS calorimeter, when several generations of
prototypes were assembled and submitted to laboratory measurements and experimental
particle beam tests, which generated significant amount of data that had to be accessed
and analyzed worldwide.

2. The CombinedTransfer Web System
The goal of the CombinedTransfer Web system is to offer an user-friendly Web interface
to access all information related to the acquired testbeam data and then, allow the
download of the required files to perform physics analysis. 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 CERN 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
[CASTOR 2005] 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].
ATLAS testbeams were performed during several periods along the last years,
generating data that is organized in ntuples and stored in a hierarchical storage
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management system developed at CERN. The size of a single ntuple can achieve hundreds
of Megabytes and the target physics analysis may involve several ntuples. 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. 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.
The CombinedTransfer integrates the TileInfo database and the access to the files
stored at CASTOR 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 2005,
the CombinedTransfer was used during the first combined testbeam that gathered several
components of the ATLAS detector.
2.1. Transferring Data Across the Network
In order to optimize file transmission, the system is integrated with a central repository
that stores information of the latest accesses. The aim is that once a user connects to the
CombinedTransfer 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 CombinedTransfer 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.

3. The Remote Neural Discriminator Web System
One of the ATLAS subsystems is the hadronic calorimeter that measures the energy of
particles. The information provided by the calorimeter is used to distinguish the different
type of particles. Particle discriminating problem can be redefined as pattern recognition
problem and neural networks techniques can be used to solve such kind of problems. In
order to provide the possibility of using a neural network approach by the ATLAS
researchers around the world, the techniques were put available via a Web browser. The
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Remote Neural Discriminator (RND) Web system was developed to perform a complete
analysis as required by the neural network application that runs in a CERN server.
The application builds different Web pages depending on the user choices. The
system provides different neural network training options, such as default or advanced.
The system manages the neural network package processing. The package reads ntuples
produced by the data acquisition system for the hadron calorimeter testbeam. The results
of the network are then, analyzed by the Physics Analysis Workstation (PAW) program
developed by CERN specialists in data analysis. PAW is integrated to the Remote Neural
Discriminator Web system.
The Web system maintains a database of users, identified by username and
password. This identification leads to a specific user directory where all the files produced
by the user analysis are placed. This includes data files from the neural network,
PostScript and ntuples files produced by the user analysis. This feature allows users to
continue their analysis performed in a previous section. The database also stores the user
level, which can be Beginner, Advanced or Expert. The Beginner user only follows a
default analysis and is not allowed to change parameters of the neural network processing.
This user can see all the graphic results of predefined analysis. The Advanced user can
change the network parameters, retrain the neural network and verify the graphic results
of the neural network analysis with the predefined analysis tools. The Expert users can
also provide their own PAW script to analyze the data. Therefore, the system is fully
programmable. New data files can be produced and used in analysis together with the
results of the neural network. All the files produced by any analysis can be downloaded to
the user remote account.
3.1. Analyzing Data Across the Network
Due to the large number of users and the huge size of the data files, the neural network
processing should be distributed. A central repository can store information about users,
their last connections, tasks and a rank the most suitable computing resources provider.
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. Therefore, the information
must be continuously updated among spread servers.
Data analysis can be a collaborative activity. For that reason, it is mandatory that
the system offers Web publication features and an open storage tool with data
categorization according to the performed analysis. The system must also provide search
mechanisms. Another requirement is the possibility to integrate to different analysis
package, such as ROOT, or even to other particle discrimination techniques.

4. The Monitor Web System
The ATLAS Database stores a huge amount of data about the ATLAS construction.
Retrieving data is a hard task due to the diversity of data types and search requirements.
The Monitor Web system offers a parametric search according to the kind of data that is
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being searched. The description for each document type is automatically described in
XML, and then, used to generate the search interface.
The concept of this application is related to a universal description process. Any
relational database can be described through a single hierarchical description file and the
representation method is unique. Consequently, a general algorithm may browse the
database structure and provides its representation through a markup language.
The current version allows the possibility to browse existing search interfaces or to
create new search interfaces. When browsing, one can edit or delete an existing interface.
To create a new interface, the user selects a schema name, a table name that belongs to the
previous selected schema, and the system automatically generates the XML that describes
the interface. This markup description contains the column names and types of a selected
table. Therefore, the interface guides the search informing the users whether the data type
is string, real, etc. Moreover, scripts automatically verify the correctness of input
parameters. Expert users may edit the XML description adding further information,
integrating with help files or modifying the column name in order to increase the user
understanding.
The Monitor Web system also represents the relationship among tables and allows
the combination of “and/or” searches. Another feature of the software is the customization
of searches. A user of a group of users can define their own search interfaces that have
priority over the common ones. Since the equipment maintenance team has different
attributions from the physics analysis team, the former group will have access to a specific
set of search interfaces that will be diverse from the other group.
Finally, the Monitor Web system provides the definition of different abstract layers.
The goal is to simulate the navigation through the ATLAS detector structure that is
composed by an overlay of diverse sections. Search engines are also applied to the layers,
creating a bi-dimensional exploration of the whole storage data.
4.1. Searching Data Across the Network
The storage and cataloging of all users data, including the search interface descriptions
and the layers definition, can be placed in different servers. The entire ATLAS database
itself should be divided and distributed in a way to improve query performance, optimize
disk space, and avoid information lost in case of a repository rupture.
When there are a large number of results, the system should manage their display
to users and avoid transferring the whole set to avoid network traffic. Therefore, the user
section should be saved, managed and restored. This supervision is also necessary in case
of any connection problems.
The application has also to be independent from the database in a way that any
user can use the software to search data in any collaboration database located anywhere.

5. Conclusions
For each Web application we presented some considerations about the requirements they
have to respect in order to properly run in a worldwide collaboration, taking into account

25

III Workshop on Grid Computing and Applications

the complexity of the computing tasks raised from several factors. High energy physics
systems are characterized by the huge amount of data, enormous file size, analysis
processing, number of users, spread resources, diversity of configurations, knowledge, etc.
In the specific case of the ATLAS detector, the longevity of the project is also an
important matter, since it is directly related to the development, user, training, and
maintenance of data and software applications.
The Web systems were designed to be scalable systems, serving additional users or
transactions without fundamentally altering the application's architecture or program
structure. It is possible to identify common features in all Web applications as the data
transferring which guides developers to implement a single program suitable for different
purposes.
The Grid is supposed to be capable of including various kinds of devices or
resources such as computers, networks, data, software, storage, etc. In the context of
ATLAS, the coordination of multiple remote system entities is required. Monitoring
systems successfully integrate existing tools to a reliable Grid infrastructure. The Web
applications architecture is now being enhanced by integrating and revising existing Grid
software components, chosen by the ATLAS community.
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Resumo. O sub-projeto Organização Virtual é parte integrante do projeto
GIGA que visa propiciar aos seus membros uma velocidade de transmissão de
dados superior a 1 Gbps. Isto permitirá a formação de uma Grid entre o
LNLS, em Campinas, e o LNCC, em Petrópolis, que será utilizado,
inicialmente, para realização de cálculos de simulação de dinâmica molecular
de macromoléculas biológicas.

1. Introdução
As aplicações nas áreas de bioinformática, tais como análises de genomas e proteomas,
envolvem vários ciclos de execução, cálculo, análise e de ajustes. Algumas destas
aplicações exigem rotinas em larga escala com a variação dos parâmetros de estudo, que
requerem em muitas situações estações, compiladores e arquiteturas distintas.
O acompanhamento destas rotinas ainda necessita da intervenção freqüente dos
pesquisadores e engenheiros de computação no manuseio dos sistemas, nas operações
de execução, e nos testes dos aplicativos. Além da baixa performance intrínseca das
aplicações standalone estes sistemas não são toleráveis a falhas.
O atual avanço nas tecnologias de informação (TI) e de comunicação estão
disponibilizando recursos computacionais e de informações abundantes. O desafio é de
compartilhar e explorar os sistemas ociosos, tornando-os altamente disponíveis,
confiáveis e robustos.
Neste contexto a computação em Grid tem se tornado um novo paradigma para
o aumento da performance das aplicações e para agregar novos recursos da infraestrutura disponível em rede, tornando-se redundante e apropriada para aplicações de
missão crítica.
No âmbito da rede GIGA, este subprojeto propõe a implementação de infraestrutura para Grid computacional experimental entre as redes de dados do campi do
LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron) e do LNCC (Laboratório Nacional de
Computação Científica). A infra-estrutura de conectividade oferecida pelo testbed da
rede GIGA possibilitará o compartilhamento das aplicações em e-Science das
comunidades do LNLS e do LNCC, promovendo a otimização dos recursos
computacionais e de recursos humanos especializados.
A proposta da Grid computacional a ser implementada inicialmente entre o
LNLS e o LNCC prevê a formação de uma “organização virtual” [Foster et al., 2001]
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autônoma, atendendo aos requisitos de ser multi-usuária e interdisciplinar, permitindo o
compartilhamento e o acesso direto a computadores, softwares e dados. Este
compartilhamento necessariamente deverá ser controlado com políticas comuns de
permissão para os membros da comunidade.
A construção da “organização virtual” em Grid será baseada nos softwares de
uso livre desenvolvidos pelo consórcio “The Globus Alliance” na recente versão do
sistema Globus Toolkit 3.0. “The Globus Alliance” é um consórcio para pesquisa e
desenvolvimento das tecnologias de computação em Grid, composto pelo Argonne
National Laboratory e por outros centros de pesquisa. Os softwares desenvolvidos pela
Globus Alliance estão bastante difundidos pela comunidade científica na construção de
arquitetura de testbeds de larga escala. As iniciativas de testbed em Grid conduzidas por
exemplo pela NSF (National Science Foundation) e pelo Los Alamos National
Laboratory através do projeto ASCI (Advanced Simulation & Computing Program) são
baseadas nas soluções Globus Toolkit.

2. Aplicações em Biologia Estrutural
O êxito dos seqüenciamentos de genomas gerou um aporte de novas proteínas cujas
funções e estruturas necessitam agora serem elucidadas. Para tanto, torna-se obrigatório
o sinergismo de uma série de disciplinas envolvidas no processo que engloba a
clonagem dos genes, expressão, purificação e a determinação estrutural das proteínas de
interesse.
Neste contexto, as técnicas de modelagem molecular têm fornecido ferramentas
importantes no auxílio ao refinamento das estruturas experimentalmente obtidas. A
simulação dos movimentos moleculares em computador tem trazido contribuições para
o estudo das interações proteína-proteína, ligante-receptor, desenho racional de drogas,
estudo do processo de enovelamento protéico, bem como a proposição de novas
moléculas para estudos de mutagênese sítio-dirigida. Estes procedimentos teóricos
podem, em muito, se beneficiar do aumento de capacidade de cálculo advindo da
implementação de uma Grid computacional. Adicionalmente, obtém-se o sinergismo de
expertise proveniente das equipes do LNLS e LNCC, tanto em termos de recursos
computacionais como de conhecimento científico.
Dentre as aplicações supracitadas, de particular interesse é o desenvolvimento
de protocolos capazes de usufruir do paralelismo propiciado pela Grid e implementá-los
no estudo de dinâmica molecular. Neste sentido, o programa GROMACS, desenvolvido
por pesquisadores da Universidade de Groningen [Lindahal et al., 2001], tem
apresentado excelente performance em diferentes plataformas e apresenta-se como o
candidato ideal à sua implementação em Grid.
Dois outros setores também podem ser beneficiados com a implementação da
Grid, apesar de ainda não serem explorados no LNLS. O primeiro seriam simulações de
mecanismos de reação enzimática e o segundo, programas de reconhecimento de
padrões em seqüências e estruturas de biomacromoléculas. A proposta é desenvolver
para o segundo caso software compatível com sistemas em Grid.
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2.1. Detalhamento das aplicações científicas
A Bioinformática possui aplicações nas mais diversas áreas da Biologia. No caso dos
estudos a serem desenvolvidos nesta proposta, visamos especificamente aplicações na
Biologia Molecular Estrutural. Dentre as macromoléculas biológicas, destacam-se as
proteínas, estes polímeros de aminoácidos são as principais ferramentas biológicas
responsáveis pela manutenção de diversos processos bioquímicos e celulares in vivo,
portanto, estão envolvidas direta ou indiretamente em todos os processos moleculares
existentes dentro e fora da célula. Estudar a função, estrutura e modo de ação das
proteínas em processos celulares é passo primordial nas ciências biológicas
moleculares.
Analisando-se cuidadosamente a estrutura de proteínas pode-se identificar que a
grande maioria delas possuem mais de um elemento estrutural muito bem definido em
sua estrutura. Cada um desses elementos é denominado domínio estrutural. Estes
domínios são formados em geral por não mais que 300 aminoácidos. Métodos de
threading e ab initio concentram-se na análise e comparação de elementos estruturais
em proteínas (domínios estruturais) contra seqüências de aminoácidos. Para efeito de
maior precisão deste cálculo, seqüências muito longas (com mais de 300 aminoácidos)
devem ser subdividas em fragmentos menores. Alguns métodos de predição ab initio
utilizam-se de simulações de dinâmica molecular (MD), simulações Monte Carlo,
construção de algoritmos genéticos, entre outros. Casos que utilizam restrições do
espaço conformacional tem-se mostrado computacionalmente complexos e custosos. A
construção de modelos razoáveis de proteínas de até 150 aminoácidos e a utilização de
um sistema Grid (ou paralelizado) sob uma rede experimental com velocidades Gbps se
faz necessária.
É nosso interesse implementar sistemas de classificação automatizada de
qualquer seqüência gênica, sempre que viável, usando clusters computacionais. Através
de uso e cálculo paralelizado de ferramentas de modelagem molecular automatizadas,
reconhecimento de enovelamentos por threading e cálculo ab initio para pequenas
proteínas (até 150 aminoácidos), espera-se incrementar dados na anotação genômica de
cada gene identificado num dado genoma e com isso enriquecê-la ainda mais. O uso
simultâneo de GROMACS [Lindahal et al., 2001] para ensaios de dinâmica molecular
sobre as proteínas de pequeno tamanho abordadas por métodos ab initio, também
contribuiria sobremaneira na proposição de enovelamentos protéicos interessantes à
comunidade científica, que lamentavelmente nem sempre são viáveis de serem
resolvidas experimentalmente.
Uma outra proposta é realizar cálculos de dinâmica molecular com o mesmo
aplicativo GROMACS que complementam os estudos estruturais experimentais
realizados através de cristalografia e ressonância magnética nuclear (RMN). Um
exemplo desta complementaridade pode ser visto no estudo das interações moleculares
toxinas/canais de K+. Diversas toxinas de escorpião ativas em canais de K+ vêm tendo
suas estruturas elucidadas através de RMN. Por outro lado, várias estruturas para o poro
do canal de K+ KcsA foram resolvidas por cristalografia [Doyle et al., 1998 e Kreusch
et al., 1998], sendo uma das pesquisas agraciadas com o prêmio Nobel de Química de
2003. Neste contexto, as técnicas de dinâmica molecular nos permitem o estudo dos
mecanismos moleculares responsáveis pela ligação (docking) da toxina ao canal e seu
conseqüente bloqueio. Estão planejadas uma série de dinâmicas moleculares
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reproduzindo o docking flexível e em solução da toxina D-KTx12-1 ao canal de K+
Kv1.3. Estas simulações podem ser aplicadas a vários outros sistemas proteína-ligante,
sendo provável a realização de outros estudos similares. Estudos teóricos de dinâmica
molecular têm sido extensivamente utilizados na análise conformacional de peptídeos e
proteínas em solução. Particularmente interessante é a possibilidade de se reproduzir
com fidelidade o meio-ambiente da biomolécula, seja ele composto por moléculas de
água tratadas explicitamente ou sistemas mais complexos contendo água e solventes
orgânicos, tais como o trifluoroetanol (TFE). O aumento da complexidade do sistema
simulado requer sistemas de processamento cada vez mais potentes, o que justifica a
utilização de computação paralela na solução destes problemas biológicos.
Outro campo de estudo que pode, futuramente, vir a ser abordado através desta
técnica consiste na simulação dos processos de enovelamento (folding) de peptídeos e
proteínas. Tendo em vista que estes fenômenos ocorrem na escala de tempo de Ps
(atualmente, os tempos de simulação giram em torno de ns), um imenso poder de
processamento é requerido para que se atinja resultados estatisticamente confiáveis
(Pande, 2003).

3. Objetivos e metas
A “interoperabilidade” do sistema em Grid computacional é a meta principal deste
subprojeto, para garantir a atuação da “organização virtual” em outras fronteiras, para
acomodar dinamicamente novos participantes, mesmo utilizando diferentes plataformas,
linguagens e ambientes de programação. Se o conceito de interoperabilidade for
ignorado, as aplicações dos participantes serão forçadas a serem compartilhadas em
regras bilaterais, pois não haverá a garantia de que os mecanismos utilizados por duas
instituições se tornem extensíveis para as demais.
Com o aumento da capacidade computacional oferecida pela Grid e dos recursos
de paralelismo no sistema de cluster espera-se atingir uma melhoria significativa na
performance das aplicações em bioinformática.
O Portal irá permitir o acesso ao sistema de usuários cadastrados e fornecer dois
tipos de serviços: a submissão de tarefas a qualquer computador ou conjunto de
computadores da grade e a possibilidade de uso dos serviços da grade para buscar o
melhor recurso disponível e assim atender a requisições de um determinado software
presente na grade.
A comunidade de usuários de pesquisa do LNLS/LNCC é bem mais extensa em
relação à equipe de pesquisadores envolvidas neste subprojeto. Há possibilidades de que
estas pessoas venham a utilizar a Grid. Como exemplo, também serão incentivadas as
aplicações da comunidade de física de aceleradores e de proteoma do LNLS, ampliando
o escopo da Grid computacional. Especial atenção será dada às aplicações
multidisciplinares.
Além do compartilhamento de processadores, banco de memória e armazenagem
em disco, a comunidade da “organização virtual” poderá interagir em tempo real nos
procedimentos de submissão de trabalhos e na análise de resultados.
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Na área de engenharia da computação, um dos objetivos é melhorar a
especialização dos recursos humanos de TI do LNLS e do LNCC na construção e
gerenciamento de Grid computacional.

4. Relevância e resultados esperados
As “organizações virtuais” construídas na arquitetura de Grids, têm o potencial de
mudar radicalmente o paradigma do modo de resolução de problemas computacionais.
A promessa dessa tecnologia é de representar uma mudança com impacto maior do que
foi provocado pelo advento da Web na mudança da forma de trocas das informações.
Um dos resultados esperados pelo subprojeto “Organização Virtual” é o de
disponibilizar os recursos de TI de forma colaborativa para a comunidade de
pesquisadores formada inicialmente pelo LNLS e pelo LNCC através da rede GIGA. A
“organização virtual” será constituída experimentalmente em arquitetura de Grid
permitindo, para as estações clientes, acesso direto aos recursos computacionais
dispersos em regiões geograficamente distintas. A arquitetura da Grid computacional
deverá atender aos requisitos de interoperabilidade permitindo o seu crescimento para
outras instituições, aumentando o escopo, as aplicações e os participantes da
“organização virtual”.
Os recursos da “organização virtual” deverão ser acessíveis através de um portal
de serviços, utilizando as facilidades da tecnologia MDS (Monitoring and Discovery
Service) disponível no toolkit da Globus. Como exemplo de trabalho colaborativo que
será facilitado neste subprojeto destaca-se o compartilhamento de experiências dos
pesquisadores da “organização virtual”, sendo que, mesmo em regiões diferentes, será
possível a visualização dos resultados dos processos, permitindo ajustes em tempo real.
A permissão de acesso deverá ser implementada de forma combinada pelos sistemas de
certificação da plataforma de uso livre GSI (Grid Security Infrastructure) e com as
ferramentas de autorização fornecidas pelo sistema MDS.

5. Propostas de utilização futuras
Esta proposta será desenvolvida principalmente por dois laboratórios nacionais,
o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) e o Laboratório Nacional de
Computação Científica (LNCC). Tais instituições tem como uma de suas características
básicas serem abertas à comunidade científica brasileira. Isto significa que suas
instalações, possuidoras de características únicas (equipamentos de grande porte,
software e pessoal), são disponibilizadas aos pesquisadores externos. No caso do LNLS,
podemos citar o anel de armazenamento de elétrons com suas Linhas de Luz e os
laboratórios de Microscopia Eletrônica e Ressonância Magnética Nuclear como
exemplos de equipamentos disponíveis à comunidade científica que são inexistentes ou
de difícil acesso no restante das instituições acadêmicas e de pesquisa sul-americanas.
Uma parte fundamental do processo de utilização destes laboratórios é o
treinamento de novos usuários visto que muitos destes equipamentos e softwares não
existem em outros lugares. A organização de cursos nos próprios laboratórios tem
ajudado, mas o custo de movimentar pesquisadores num país tão extenso como o Brasil,
tem limitado o número de participantes. Neste sentido, seria mais eficiente poder
fornecer esses cursos e treinamentos diretamente em diferentes instituições acadêmicas
ou centros de pesquisa espalhados pelo país. Mais, as ciências experimentas requerem
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aulas práticas de laboratório onde o aluno possa verificar a resposta dos equipamentos e
testar os conhecimentos teóricos. Medir corretamente constitui a base dos experimentos,
e isto somente se aprende realizando práticas e verificando respostas de amostras e
equipamentos.
Um sistema de Internet de alta velocidade como o previsto no projeto GIGA
permitiria a execução de aulas teóricas e que as modernas instalações do LNLS fossem
operadas à distância para ajustes e medidas em tempo real. Isto viabilizaria o
treinamento de usuários nas suas universidades, estendendo assim enormemente o
espectro de cientistas e alunos beneficiados diretamente. O mesmo pode ser dito com
respeito ao LNCC.
Deve-se destacar que na atualidade a maioria dos equipamentos de grande porte
como, por exemplo, os microscópios eletrônicos, já tem instalada de fábrica todas as
interfaces necessárias para ser conectado diretamente à Internet. Outro exemplo são as
linhas de luz de cristalografia de proteínas em diversos síncrotrons que permitem o
controle remoto durante o experimento. A implementação da operacionalidade dos
equipamentos via Internet não é algo simples e requer antes de mais nada um bom
treinamento. Entretanto esta capacidade propiciaria um salto qualitativo nas aulas e
cursos das universidades através da utilização de laboratórios avançados, elevando
assim notavelmente a qualidade do aprendizado. O Brasil é um pais com altos
contrastes regionais e com recursos financeiros limitados, a conexão de equipamentos
de grande porte do LNLS e LNCC a uma rede Internet de altíssima velocidade criará
um novo paradigma para educação tecnológica e científica.
Finalmente, outras aplicações para o cluster que está sendo montado devem
surgir de outros grupos do LNLS e fora do mesmo. Simulações teóricas de sistemas
complexos que requerem grande quantidade de cálculos são projetos que se
beneficiarão uma vez que o cluster esteja em funcionamento.
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Abstract. This work introduces a new fault tolerant and distributed branchand-bound algorithm applied to the Steiner Problem in Graphs (SPG), to be
run on computational Grids. Many Grids are composed of clusters of
processors connected via high-speed links and the clusters, geographically
distant, are connected through low-speed links, in a hierarchical fashion. The
algorithm proposed has the following features: i) it does not employ the usual
master-worker paradigm; ii) it considers the hierarchical structure of such
Grids in its procedures; and iii) it contains load balance and fault tolerance
mechanisms. Good speepuds were obtained, allowing the resolution of hard
instances in very reasonable times.
Resumo. Este trabalho apresenta um novo algoritmo branch-and-bound
distribuído e tolerante a falhas, aplicado ao Problema de Steiner em Grafos,
para grades computacionais. Muitas grades são compostas por clusters de
processadores conectados por canais de baixa velocidade e os clusters,
geograficamente distantes, são conectados através de canais de alta
velocidade, de modo hierárquico. O algoritmo proposto tem as seguintes
características: i) não emprega o paradigma usual mestre-escravo; ii)
considera a estrutura hierárquica das grades nos seus procedimentos; e iii)
contém mecanismos de balanceamento de carga e tolerância a falhas. Bons
speedups foram obtidos, permitindo a solução de instâncias difíceis em tempos
muito satisfatórios.

1. Introdução
A técnica branch-and-bound tem sido uma das mais utilizadas para encontrar a solução
ótima de problemas de otimização NP-difíceis. Os algoritmos branch-and-bound
percorrem o espaço de soluções através de árvores de enumeração. Eles possuem um
grande potencial de paralelização porque as computações das sub-árvores podem ser
realizadas de modo quase independente.
Este trabalho propõe um novo algoritmo branch-and-bound distribuído e
tolerante a falhas, aplicado ao Problema de Steiner em Grafos (SPG), para grades
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computacionais. Em geral, as grades computacionais são compostas por diversos
clusters de processadores, geograficamente distantes, conectadas por canais de baixa
velocidade. Entretanto, existe uma estrutura hierárquica nas grades, considerando que a
comunicação entre processadores num mesmo cluster é muito mais rápida do que entre
processadores de diferentes clusters. Dessa forma, propomos um algoritmo branch-andbound distribuído cujos procedimentos exploram esta estrutura hierárquica das grades.
Vários trabalhos recentes abordam algoritmos branch-and-bound paralelos para
ambientes em grade [Roucairol et al. 2000]. Muitos deles adotam uma abordagem
centralizada, na qual um único processador mantém a árvore e envia tarefas para os
demais processos. Segundo Aida et al (2003) esta estratégia não é escalável e nem
conveniente para ambientes em grade. Pode ocorrer uma degradação significativa no
desempenho por causa do alto overhead de comunicação entre os processos. Eles
propõem um algoritmo branch-and-bound distribuído, baseado em um paradigma
mestre-escravo hierárquico. Um processo supervisor controla a ativação de múltiplos
processos, cada um dos quais é composto de um mestre e vários escravos. Essa
estratégia não é completamente distribuída e não aborda tolerância a falhas.
O controle central pode ser também um obstáculo à tolerância a falhas. Nesse
contexto, Iamnitch e Foster (2000) propõem um algoritmo branch-and-bound
completamente distribuído, e com mecanismos de tolerância a falhas. Esse algoritmo é
baseado em tabelas mantidas em todos os processadores, contendo informações de subárvores resolvidas, e em mensagens usadas para propagar as tabelas. A recuperação de
falhas é atingida quando um processo sem trabalho verifica sua tabela local e escolhe
uma sub-árvore não resolvida para solucioná-la. Essa solução pode levar a muito
trabalho redundante, ainda que não ocorram falhas.
Resumindo, nosso algoritmo difere dos anteriores nos seguintes pontos: i) não
utiliza o paradigma usual mestre-escravo; ii) considera a estrutura hierárquica das
grades nos seus procedimentos principais; e iii) inclui mecanismos de balanceamento de
carga e tolerância a falhas. Desenvolvemos um algoritmo distribuído baseado em um
algoritmo branch-and-bound seqüencial, já existente para SPG, que é um problema NPdifícil clássico. De um conjunto de 400 instâncias SPG difíceis, propostas por Duin
(1993) como um benchmark e um desafio para algoritmos futuros, o algoritmo
seqüencial foi capaz de solucionar quase todas as instâncias com tempos razoavelmente
pequenos. As instâncias estão disponíveis no repositório SteinLib [Koch et al 2004], e
somente 20 instâncias incidentes estão ainda em aberto. Um dos objetivos do algoritmo
branch-and-bound distribuído é solucionar estas instâncias restantes. Este artigo está
organizado da seguinte forma. As Seções 2 e 3 descrevem os algoritmos branch-andbound seqüencial e distribuído, respectivamente. O ambiente experimental, os
resultados preliminares e trabalhos futuros são apresentados na Seção 4.

2. Branch-and-Bound Seqüencial para SPG
Um algoritmo branch-and-bound soluciona um problema de otimização realizando
operações de ramificação que dividem um problema em dois subproblemas similares.
Cada subproblema (nó) trabalha com uma diferente parte do espaço de solução. A
solução dos subproblemas, também, inclui operações de ramificação. Assim, o
algoritmo induz a uma árvore de enumeração. O cálculo dos limites para o valor da
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solução ótima é uma parte fundamental de um algoritmo branch-and-bound. Os limites
são usados para limitar o crescimento da árvore.
O SPG é um dos problemas NP-difíceis mais estudados e pode ser
computacionalmente muito custoso. Wong (1984) propôs um algoritmo denominado
dual ascent, que rapidamente encontra uma solução aproximada. Soluções
aproximativas, também, fornecem limites inferiores válidos. Poggi de Aragão et al
(2001) propuseram três heurísticas adicionais para melhorar os limites do dual ascent,
denominadas: dual scaling, dual adjustment e active fixing by reduced costs. O
algoritmo branch-and-bound que utilizamos é baseado nestas heurísticas, e está
completamente descrito em Uchoa (2001). Naquela época, ele pôde solucionar cerca de
60 instâncias incidentes pela primeira vez, a maior com 640 vértices e 200.000 arestas.
Somente 20 instâncias incidentes da SteinLib não puderam ser solucionadas em tempo
satisfatório (menos de um dia em um PC de 350 MHz). Com as máquinas atuais mais
rápidas, o mesmo algoritmo poderia solucionar 5 dessas instâncias incidentes, em
aberto, em no máximo uma semana de tempo de CPU.

3. Branch-and-Bound Distribuído para SPG
O algoritmo branch-and-bound possui um grande potencial de paralelização porque as
computações das sub-árvores podem ser realizadas de modo quase independente. O
algoritmo proposto é composto pelos seguintes procedimentos: distribuição inicial,
balanceamento de carga, difusão do primal, detecção de terminação e tolerância a
falhas, que estão descritos a seguir. Certos procedimentos necessitam de um líder em
cada cluster. O processo líder é aquele que possui o menor número de identificação.
Note que assumimos que apenas um processo é atribuído a cada processador, então,
usamos indistintamente essas duas palavras no restante do texto.
Distribuição inicial. A fase de distribuição inicial corresponde à distribuição de subárvores entre os clusters. Em cada operação de ramificação, um líder de cluster x envia
uma mensagem com um novo nó para outro cluster. Esse cluster é definido como
nextcluster = x+ 2 level. Onde level representa a profundidade do líder x na árvore.
Quando nextcluster atinge um valor maior que o número de clusters disponíveis na
grade, os processos iniciam o compartilhamento de suas cargas locais com outros
processos dentro do mesmo cluster. Mais especificamente, level é reiniciado com zero,
e cada processo i envia um novo nó para o processo nextproc = i + 2 level. Por exemplo,
considere um cluster com 8 processadores. Identificamos cada processo como cl0,...,cl7.
Inicialmente, cl0 envia metade de sua carga local para cl1, e continua processando a
outra metade de sua árvore. No segundo nível da árvore, cl0 compartilha sua carga agora
com cl2, enquanto cl1 compartilha sua carga com cl3, e assim por diante. A Figura 1
mostra a árvore resultante desta fase.
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Figura 1. Exemplo de distribuição inicial de carga entre clusters.

Balanceamento de carga. O tempo para processar uma sub-árvore não é conhecido a
priori e pode variar muito, o que torna a utilização de um algoritmo de balanceamento
de carga fundamental para este problema. Neste trabalho implementamos três diferentes
algoritmos para o balanceamento de carga, denominados: GlobalLB; LocalLB e
HybriLB. No algoritmo GlobalLB, sempre que um processo se torna ocioso, este pede
carga (sub-árvore) para qualquer processo, não havendo distinção entre processos de
diferentes clusters. No algoritmo LocalLB, é considerado somente o envio de carga
entre processos pertencentes ao mesmo cluster. HybridLB é um algoritmo híbrido que
prioriza o balanceamento de carga entre processos de um mesmo cluster, mas permite
também que haja transferência de carga entre clusters diferentes, quando todos os
processos dentro de um cluster se tornam ociosos.
Difusão do primal e Detecção de terminação. Em ambos os procedimentos
propomos um algoritmo hierárquico. O procedimento de difusão do primal é invocado
quando um processo encontra um limite melhor do que o limite atual conhecido. Ele
deve ser disseminado entre os processadores através da grade, permitindo a poda da
árvore de enumeração. Um processo envia o limite do primal para os processos do
cluster a que pertence, e o líder do cluster é responsável por enviar o limite do primal
para os outros líderes dos clusters da grade, que o difundem entre seus processadores.
Quando um processo atinge sua condição de terminação local, isto é, não é
capaz de obter sub-árvores dos seus vizinhos, ele informa o fato ao seu líder. Quando
todos os processos daquele cluster atingirem a mesma condição, e o líder não for capaz
de obter sub-árvores de outros líderes, considera-se que o cluster atingiu sua condição
de terminação. Assim, o líder do cluster envia uma mensagem aos outros líderes
indicando a condição de terminação e pode terminar (assim como os processos do seu
cluster) após o receber a mesma mensagem de todos os outros líderes.
Tolerância a falhas. Os procedimentos de tolerância a falhas devem permitir que uma
aplicação continue a sua execução mesmo na presença de falhas. Usualmente, essa meta
é atingida pela utilização de técnicas de checkpoint e rollback recovery [Elnozahy et
al.1996]. Em nosso algoritmo cada processo é executado independentemente. Por isso,
optamos por checkpoints não coordenados, onde cada processo decide
independentemente quando gravar o seu checkpoint. Nossa estratégia é capaz de tratar
procedimento,
um
processo
uma única falha permanente por cluster. Neste
periodicamente envia uma mensagem contendo seu checkpoint para outro processo
vizinho no mesmo cluster. Após receber uma mensagem de checkpoint, o processo
vizinho armazena o último checkpoint recebido. O checkpoint é composto de
informação referente ao último nó executado e um vetor cuja dimensão é igual ao nível
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deste nó na árvore. Cada posição $i$ do vetor indica se uma mensagem de ramificação,
referente à sub-árvore de nível $i$, foi enviada para ser resolvida em outro processo (se
não foi enviada, precisará ser resolvida futuramente). Durante a recuperação, o processo
com o checkpoint do processo que falhou assume os serviços que lhe foram atribuídos.
A detecção de falhas é baseada no mecanismo heartbeat, onde processos trocam
mensagens em intervalos de tempo regulares indicando que eles estão ativos [Robertson
2000].
Esta estratégia é estendida de modo a detectar falha de cluster, substituindo
processadores por clusters (representados pelo seu líder), tendo checkpoints
representando estados de clusters (ao invés de processos) e empregando o mecanismo
de heartbeat entre líderes de clusters.

4. Resultados Preliminares e Trabalhos Futuros
Nosso algoritmo está desenvolvido em C++ e usa MPICH-G2, uma versão da biblioteca
MPI para o Globus [Foster e Kessekman 1998, Snir et a. 1996].
Os resultados vem sendo obtidos no ambiente GridRio, que é uma iniciativa
para criar uma grade computacional através de cinco universidades do Estado do Rio de
Janeiro. Como a GridRio ainda não está totalmente operacional, nossos experimentos
preliminares foram executados em uma pequena grade composta de clusters de
somente duas universidades: PUC-Rio (com 16 processadores Pentium de 1.7GHz) e
UFF (com 10 processadores Athlon de 1.3GHz). O algoritmo distribuído foi analisado
para 5 instâncias incidentes, particularmente difíceis, onde o algoritmo seqüencial
gastaria cerca de uma semana de tempo de CPU.
Para analisar o balanceamento de carga proposto, executamos nosso algoritmo,
inicialmente, no cluster da PUC com 15 processadores, para 5 instâncias. Obtivemos os
seguintes resultados (instância/valor ótimo): i640-211/11984; i640-212/11795; i640213/11879; i6402-14/11898; e i640-215/12081. Os speedups médios do algoritmo
foram 13.5 e 3.3, quando comparado com a versão seqüencial e a versão distribuída sem
balanceamento de carga, respectivamente.
Outros testes foram realizados usando os clusters da PUC e da UFF.
Executamos o algoritmo distribuído com as três versões de balanceamento de carga:
GlobalLB, LocalLB e HybridLB. Observamos que o algoritmo LocalLB apresentou
tempos de execução médios 41% piores do que GlobalLB, e o algoritmo HybridLB é
ligeiramente melhor (9%) do que GlobalLB.
Os speedups obtidos foram bons, porém apresentaram irregularidade. Por
exemplo, para a instância i640-214 o speedup foi quase duas vezes o número de
processos. Essa anomalia nos algoritmos branch-and-bound paralelos são usuais [Bruin
1995, Lai e Sahni 1984]. Se uma solução é, por sorte, descoberta cedo, as sub-árvores
podem ser melhor podadas e os tempos de execução são muito reduzidos. O oposto,
também, é verdade.
O procedimento de tolerância a falhas tem apresentado funcionamento correto
nas simulações de falhas. O custo adicional no tempo de execução da aplicação com a
inclusão deste procedimento, quando não ocorrem falhas, não ultrapassou 8,3% do
tempo de execução da aplicação sem a inclusão do mesmo.
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Como trabalhos futuros pretendemos realizar testes mais detalhados para melhor
analisar os procedimentos de balanceamento de carga e o overhead introduzido pelo
procedimento de tolerância a falhas na ocorrência de falhas. Além disso, pretendemos
estender o procedimento de tolerância a falhas para admitir duas ou mais falhas por
cluster.
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Abstract. In this paper a new approach for quantum computer simulations is
presented. The proposal is creating a simulator where the main concern is not
simply the results of the algorithm for a given input. Instead, this simulator will
imitate, as close as possible, the internal behavior of a real quantum computer.
In order to do that, Distributed Computing is necessary.

1. Introduction
Quantum Computation is a recent area of investigation, where computers are studied under a different perspective, which is the Quantum Mechanics. These studies were originated specially by [Feynman, 1982, Manin, 1980]. When a computer is built according
to the principles of Quantum Mechanics, some interesting properties appear, allowing the
development of faster algorithms and safer cryptosystems [Marquezino, 2003]. However,
the building of this kind of computer is still a technological challenge.
In order to test the algorithms for this new model of computation, some researchers throughout the last years have developed many quantum computer simulators [Raedt and Michielsen, 2004]. They are never efﬁcient [Feynman, 1982], but necessary to the understanding of Quantum Computation. The proposal of this work is to
create a quantum computer simulator emphasizing the internal behavior of a real quantum computer, and not the results per si of the algorithm.
When creating a simulator of quantum physical systems, a natural choice certainly is Distributed Computing [Rosé et al., 2004]. It is important to stress that in the
present work these techniques will not be used to obtain performance. Instead, the proposed simulator will be distributed only with the goal of imitating, as close as possible, the behavior of a quantum computer. It seems that a quantum computer simulator
for grids would be efﬁcient only if an exponential number of computers were provided
[Feynman, 1982, Rosé et al., 2004].
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The algorithm chosen for simulation is the Quantum Fourier Transform (QFT). It
is an important algorithm, developed by Peter Shor [Shor, 1994], with many interesting
applications, such as the factorization of large integers and the solution of the discrete
logarithm problem. While the best classical1 algorithm to perform the Discrete Fourier
Transform, known as Fast Fourier Transform, requires θ(n2n ) operations, the quantum
algorithm by Peter Shor needs only θ(n2 ) operations [Nielsen and Chuang, 2000].
All the time expended by the simulator in calculations without physical meaning
shall be eliminated from the total simulation time. It is expected that the remaining time
reveals the polynomial complexity of the algorithm, – against the exponential complexity of the whole simulation – when it is run in a real quantum computer. The statistics
expected to be generated by the simulator may reveal important aspects of Quantum Computation, contributing for the researches in this area.

2. Basic Concepts of Quantum Computation
The fundamental concept in Quantum Computation is the quantum bit (also known as
qubit). While a classical bit represents only one of two different states (0 or 1), a quantum
bit may represent both, at the same time (|0 and |1, where |· is the so-called Dirac’s
notation, very useful in Quantum Mechanics). The qubit is represented as
|ψ = α|0 + β|1,

(1)

with α, β ∈ C, and α2 + β2 = 1.
Although one qubit may store a huge amount of information, it is not completely
accessible. When someone measures it, the state of the qubit collapses into a classical bit
|0 or |1, with probabilities α2 and β2 , respectively.
When a quantum computer is composed by several qubits, the complete state is
represented by the tensorial product of each qubit. Hence, the state of a quantum computer
composed by two qubits, |ψA  and |ψB  is |ψA  ⊗ |ψB  ≡ |ψA |ψB  ≡ |ψA ψB . It is
important to notice that |ψA ψB  may occur as any superposition of the kind
|ψA ψB  = α|00 + β|01 + δ|10 + γ|11,

(2)

with α, β, δ, γ ∈ C, and α2 + β2 + δ2 + γ2 = 1.
There are some states |ψ, for instance, √12 (|00 + |11), for which no states |ψA 
and |ψB  can be found such that |ψ = |ψA  ⊗ |ψB . These states are called entangled
states, and they play an important role in Quantum Computation.
A logical operation in Quantum Computation is represented by a unitary operator.
If the input of a quantum computer is |ψ, and the logical gate to be executed is represent
bu U , then the output is obtained by
|ψoutput  = U |ψ.

(3)

1
By classical we mean any physical system, or algorithm, or model of computation, which is related
only to the Newtonian Mechanics, and not with the Quantum Mechanics.
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It is possible to build a quantum circuit to perform the following operation
U

|a|b −→ |a|b ⊕ f (a),

(4)

using a unitary operator U [Nielsen and Chuang, 2000].
If the input qubit |a, in eq. (4) is in a superposition state, for instance,


1
√ |0 + |1 ,
2
we have the quite interesting output


1
√ |0|b ⊕ f (0) + |1|b ⊕ f (1) .
2
The important fact is that the quantum computer could ﬁnd the values of f (0) and
f (1) with only one execution of the program (i.e., the operator U ), while any classical
computer should run it twice. This property is called quantum parallelism.

3. The Simulator
In the proposed distributed simulator, each process must have a physical interpretation.
This is the main concern before modeling the system. The natural choice is to make each
process take care of one particle. In this version of the simulator, for simplicity, only
quantum computers built on two-level quantum particles will be considered. In this case,
each process will take care of exactly one qubit.
An additional process will be necessary, so that the master node will be able to
represent the circuit to be simulated, and to send the appropriate logical gates to the correct
qubits. If the processes running on the slave nodes are equivalent to the quantum particles
in a quantum computer, then the process running on the master node is equivalent to the
physical apparatus used to manipulate the qubits.
The ﬁrst question that may arise in this model is how to simulate entangled particles. The proposed simulator should isolate the representation of each quantum particle
in one process. However, if two or more of these particles are entangled, by deﬁnition,
their states cannot be represented isolatedly. The solution is to represent each state with
redundancy. When a logical gate is sent to a process representing an entangled state, the
message must be retransmitted to all others it is entangled with.
All the inefﬁciency caused by this redundant representation must be counted and
eliminated from the total simulation time. By doing this, the physical interpretations of
the simulation are not lost.

4. Conclusion
This work has presented a different approach for quantum computer simulations, where
Distributed Computing is used in order to obtain a better comprehension of the quantummechanical concepts. Here, the concern was not performance but the physical interpretation of the quantum processes involved.
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There is a software under development, using the ideas exposed here. The choice
was the C++ language in a message passing environment using PC clusters. The platforms
used for most part of the development are Red Hat Linux 9 and Sun OS.
The future directions of this work are full of possibilities. It will be important to
simulate different quantum algorithms. It will be also interesting to simulate quantum
computers in the presence of noise, using quantum error correction. Finally, the simulation of large inputs using LNCC’s grid environment and UCP’s experimental cluster
should reveal important aspects about quantum computation.
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Abstract: Security is an important concern in providing the infrastructure
for the implementation of general purpose computational grids. However,
most grid implementations focus their security concerns in correctly
authenticating users and hosts and in the communications among them. In
most cases, application security is left to the underlying operating system. This
can be a problem when a “malicious” application is executed. In this work,
we introduce the GridBox architecture, that aims to provide additional
security for GRID applications, using Access Control Lists and sandbox
functionality for GRID tasks.

1. Introduction
The infrastructure of a Computational Grid should supply basic services for control,
communications and secure sharing among the Grid’s resources. Because this
computational structure is highly distributed, shared, and sometimes interlinked through
a public data communications channel, security is also a crucial issue.
In order to provide security for the GRID communication, some sort of
connection security, such as SSL, GSS-API and X.509 certificates is used. However,
most of the existing GRID architectures do not provide additional security for the GRID
applications, making it possible to harm the members of a GRID network with
malicious code.
In this paper, we present an architecture for computational GRID security,
created to provide additional security for GRID applications. The architecture uses the
concepts of sandbox and Access Control Lists in order to limit the functionality of grid
applications, allowing a fine tuning of most system accesses by every application.
The mapping of the resources made available by the hosts and the requirements
of applications is achieved using a web portal for the ProGrid Environment.
The paper is structured as follows: a series of different security approaches is
shown in the section 2. Together with a discussion about existent grid architectures and
their security models. The proposed GRIDBOX architecture is described in section 3.
Finally, the section 4 presents the results obtained and conclude this work.

2. GRID Security
The traditional UNIX security model (Discretionary Access Controls - DAC),
composed of a limited set of permissions (namely, user-group-other permissions) does
not provide the flexibility necessary for modern systems, making the security of
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processes a crucial point of overall system security. This security model does not
provide additional security for different processes, allowing a single process error to
affect other processes, especially when run as a privileged user.
Secure programs have to minimize privileges so that any malicious programs are
less likely to become security vulnerabilities. Even programs formally proven correct
using sophisticated mathematical techniques are prone to have malfunctions. The three
main approaches to security enforcement are:
• Process separation – this approach consist of separation of processes in the
system, usually by limiting the file system and memory accesses (chroot, sandbox and
jail approaches).
• Security enforcement – this approach attempts to tighten the security by
defining all possible process functions and allowing limited access to the system.
• System restriction – UMLinux [Dike 2001] and VServer [VSERVER 2004]
introduced a new security model, which consist of the creation of different virtual
servers in the same operating system. This way, each process has the usual access to its
system but runs independently from each other.
Regarding file access permissions, the Access Control List (ACL) solution
associates a list of permissions for an object, extending the traditional Unix file
permissions. This way, it is possible to define precisely which users may access each
file. This solution is being used in the NTFS file system [NTFS 2004] and in the Linux
kernel, using Extended Attributes technology [Grünbacher 2004].
At the Operating System level, SELinux, the Security-enhanced Linux
[SMALLEY 2002], based on the LSM (Linux Security Modules) framework, does not
use the DAC mechanisms which determine what a program can do based only on the
identity of the user running the program and ownership of objects such as files, sockets
and so on. Instead, SELinux is based on MAC (Mandatory Access Control)
mechanisms, which allows complete control over each and every system component.
However, the main drawbacks of the SELinux technology are the need to define
precisely all rules for its policy and a complex policy design.
UMLinux, the User Mode Linux solution aims to provide a complete linuxinside-linux solution for any kind of application. User-Mode Linux creates a virtual
machine that may have more hardware and software virtual resources than the actual,
physical computer. This approach provides a good security at the cost of running an
operating system on top of another, thus decreasing the performance of all operations.
The Sandbox [Gong 1997] approach is a light-weighted model of process
separation. This approach is widely used in the JAVA Architecture, and provides a
reserved area for each application, the sandbox, inside which the application can
perform its operations normally, restricting the access to the outside objects. This
approach combines good security with a low overhead, thus offering good performance.
However, in most cases this approach is not implemented on the system level.
The chroot [Mcgrath 2004] command and system call can be considered a
reduced sandbox, as it only restricts the filesystem operations of a process.
Furthermore, it is possible for the applications run as the system administrator to escape
the chrooted environment and gain full file system access [Simes 2004].
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The Jail [Kamp 2000] approach is a FreeBSD-only implementation of a
combination of chroot with sandbox approach. Basically, each jailed application has its
own space together with an IP address. In this way, the security of the sandbox
approach is implemented directly into operating system, offering good performance
combined with tight security.
As can be seen, different approaches can be used in order to enforce the basic
security provided by the operating system. Some of these approaches are restricted to
the operating system used (such as jail, which can only be used on FreeBSD systems or
UMLinux, only available on Linux machines), which is not the case for a GRID
network. In a grid network, different operating systems and machine architectures may
be present, thus limiting the availability of some of the present security technologies.
Regarding the development of grid applications, known grid architectures
include the Globus Toolkit [GLOBUS 2004], Apple XGrid [XGRID], OurGrid
[Andrade 2003] and the ProGrid technologies [Costa 2003].
The Globus Security Infrastructure (GSI) enables a decentralized security
management together with a single sign-on for users of the grid. It is based on X.509
certificates, and the Secure Sockets Layer (SSL) communication protocol. GSI also
supports proxy credentials, inter-operability with local security mechanisms, local
control over access, and delegation.
Security within the Xgrid architecture is enforced by the default UNIX
permission model, where the daemons are running under an unprivileged user’s
permissions which has limited access to the system. Also, a password is requested by
default for connections, further increasing the security. Currently, only the password
negotiation is encrypted, while transmitted data is unencrypted.
The OurGrid project provides support for grid economy, disallowing the abuse
of grid resources by greedy applications together with a security mechanisms for
authentication, authorization and similar. However, as far as we could observe no
additional application security is provided, regarding a malicious application submited
for execution.
The ProGrid approach introduces the concept of Grid Proxies, which
intermediates the communications made by the hosts at each site. The proxy servers aim
to increase the security of inter-grid communication providing support for host and user
authentication and security for messages exchanged between different grid networks.
The main objective of the ProGrid project is to provide transparent proxies for
different grid subnetworks, acting as gateways between these networks. All
communications between different networks require user and application authentication,
increasing the overall grid security.
The main goal of any Grid Portal environment is its simplicity presented in an
intuitive interface, which enables the access to the underlying system. Gaining access
through the authorization and authentication interface, a client script for remote host
configuration that provides its allocation rights must be loaded. The default policies
necessary to execute remote tasks such as code compiling and running, performing
process execution and job operations (such as job submission and deletion), jobs status
control and jobs history are enabled by the use of scripts. Further rules can be
configured for a safer application execution by using the GridBox tool.
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However, as the ProGrid approach interacts between different grid subnetworks,
the security of individual hosts is not enforced. The ProGrid aims to provide secure
connections between hosts and networks but not preventing malicious application to
compromise the grid network.
Currently, none of the studied grid architectures focus on application security,
leaving most security aspects to the operating system. In the time of the first grid
projects, such security aspects had no practical aspects, as each grid project had
complete control over the data transmitted. This way, a malformed data could hardly
compromise the grid network. The security, however, becomes a significant concern in
modern general purpose grid infrastructures, where a malicious code can damage the
grid.

3. GRIDBOX Architecture
The GRIDBOX architecture addresses grid security at the application level. While most
GRID architectures provide security services for communications and authentication,
the security of applications is usually left to the underlying operating system. This can
be a problem, especially as the number of grid nodes increases.
Further, a security architecture is required to protect the computational resources
of users willing to offer their machines for the execution of applications in a GRID.
In order to provide additional security services for grid applications, the GridBox
architecture was conceived. The main objectives of this architecture are:
• System security – the system must be protected from possible hostile acts
performed by applications
• Interoperability – concurrent applications must not be allowed to interfere
with each other. E.g., application A must not modify application B’s files, and so on.
• Tunable settings – each application can have different requirements for
system functions. For example, application A must have access to the network
subsystem but not to the filesystem; and application B only uses the filesystem.
• Transparency – applications should not have to be concerned about the
underlying security subsystem. System calls should occur as usual, and the security
subsystem must take care of each possible violation.
• Isolation – each application must run independently from other applications on
the same machine.
In order to accomplish all these requirements, the so-called process limitation
was implemented in the GridBox architecture. In this sense, the GridBox architecture
intercepts the system calls made by the applications and checks them against a predefined access control list (ACL). If the request is explicitly defined in the ACL, the
action may proceed, either effectively executing the request or returning an error code.
The ACL is created just before the process execution, based on:
• Node profile – each grid node has its profile of execution, specifying basically
which actions are permitted. A Node Profile defines only the default permissions for
each subsystem. It is possible to detail the actions on a per process basis.
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• Application policy – in order to further define the application behavior, each
application may have an application policy file, which describes each action that the
application must be allowed to perform.
All these limits are independent from the application being executed, and are
being enforced transparently by the GridBox.
3.1 Implementation
In order to transparently enable the GridBox interaction with existing application the
architecture was implemented as a shared library. The library is preloaded into memory
before real application execution, overriding the system provided functions. The
implemented GridBox library can be used on any unix-like operating system which
supports shared library technology. Statically linked applications can also run in a
protected manner if compiled with GridBox security enabled.
3.2 Application Deployment and Execution
Considering the bag of tasks model of grid implementation, the security model operates
as follows:
• A user adds a host to the grid specifying its basic restrictions when accepting
applications from remote hosts. A very restrictive profile can be used as default.
Otherwise, one can determine which directories and files can be used, as well as CPU
limitations, and communication (sockets) restrictions.
• A special local user account is created at each host for use with remote
applications.
• Grid applications are deployed to the specified (or default) hosts on which they
will be executed.
• The new shared library is preloaded into the memory prior to the activation of
a grid application. As the GridBox library is loaded into memory, it reads the
configuration file and processes the ACLs defined.
• The application is initiated being limited at startup by the CPU restrictions
imposed at each host. During run time the code is also checked against the local access
restrictions.
After the library is loaded into memory and the ACL is fully processed, the
application is executed. Every appropriate system call is then intercepted by the
GridBox at run time and verified before its real execution.

4. Conclusion and future work
In this paper, we presented an architecture for GRID security, composed of sandbox
controlled by a set of access control lists for grid applications.
This approach allows the security of grid applications to be tightened, restricting
their access to the system resources. Thus, the possibility of a malicious code execution
is significantly reduced, disallowing grid application from damaging the host system
and interfering with other applications on the same host. Using the proposed
architecture, different aspects of every grid application can be controlled, allowing and
disallowing system calls based on the defined ACLs.
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Considering the performance interference introduced in an application, it
depends on the number of system calls realized. On the other hand, the proposed model
increases the user confidence when accepting applications to be executed on a general
purpose grid implementation.
For future work, the project of an analyzer tool for automatic ACL creation for
grid applications is being conducted. Beside that, architecture for the ProGrid
environment, featuring automatic web-based grid application management is being
developed. Our goal for that architecture is to provide automatic ACL generation for all
grid applications, and to deploy the required GridBox library with the corresponding
ACL to the grid nodes transparently.
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E. N. Cáceres , H. Mongelli , C. Nishibe , H. da Costa Sandim
Instituto de Matemática e Estatı́stica
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Abstract. This paper presents the current state of the development of InteGrade.
The modules LRM, GRM, ASCT and AR are already implemented. Several applications are being implemented on the InteGrade (matrix multiplication, sorting, dynamic programming, SAT, greedy algorithms, and FPT algorithms). New
modules are being developed to add new functionalities to InteGrade, and to
improve the environment to develop applications.

1. Introduction
The InteGrade Project [InteGrade, 2004, Goldchleger et al., 2004] aims the construction
of a middleware that allows the implementation of a computing grid with non-dedicated
computing resources, by using the idle capacity usually available in already installed computer laboratories. The InteGrade is a project developed jointly by researchers of three
institutions: Department of Computer Science (IME-USP), Department of Informatics
(PUC-RIO) and Department of Computing and Statistics (UFMS).
InteGrade has an object oriented architecture, where each module of the system
communicates with the the other modules through remote method invocations. InteGrade
uses CORBA [Group, 2002] as its infrastructure of distributed objects, thus beneﬁting
from an elegant and solid architecture. The results in the ease of implementation, since
the communication with the system modules is abstracted from the remote methor invocations.
Right from its conception, InteGrade was designed with the objective of allowing
the development of applications to solve a broad range of problems in parallel. Several
grid computing systems restrict their use to problems that can be decomposed into independent tasks, such as Bag-of-Tasks or parametric applications.
Partially Supported by CNPq. Emails: andgold,kon,song,gold,mﬁnger,jrbraga,rycamargo,eguerra,
vmoreira,tigod,ulisses,bolha,rodbar @ime.usp.br, rcerq,endler,theophilo @inf.puc-rio.br, edson, mongelli,cnishibe,hcs @dct.ufms.br
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Figura 1: Intra-cluster architecture of InteGrade

2. Architecture and Implementation
In this section we describe the InteGrade architecture and the implementation situation of
the main modules.
The initial InteGrade architecture was inspired by the distributed operating system 2K [Kon et al., 2000]. Thus InteGrade inherited part of the 2K nomenclature. The
basic structural unit of an InteGrade grid is the cluster. A cluster is a collection of machines grouped together by certain criterium, such as belonging to an administrative domain. Typically the cluster explores the locality of the network, i.e. the cluster contains
machines that are close to each other in terms of connectivity. Nevertheless, this organization is completely arbitrary, and the clusters can contain machines present in different
networks, for example.
Figure 1 presents the typical elements of an InteGrade cluster.
The modules presented in Figure 1 are responsible for the execution of several
tasks that are necessary to the grid. The LRM (Local Resource Manager) is executed in
all the machines that share their resources in the grid. It is responsible for the collection
and distribution of the information relative the the availability of resources in the node in
question, in addition to exporting the resources of this node to the grid, thus allowing the
execution and control of applications submitted by grid users.
The GRM (Global Resource Manager) is typically executed in the Cluster Manager node and its function is twofold: (1) it serves as the Information Service receiving
from the LRMs updates about the availability of the resources in each node of the cluster
and (2) serves as scheduler when processing the requests for the execution of applications
in the grid. The GRM uses the information it has to schedule applications in the most
appropriate nodes, according to their requirements.
The NCC (Node Control Center) is executed in the shared machines and allows
the owner of the machine to control the sharing of its resources with the grid. Acting
together with the LRM, it allows the user to deﬁne the periods during which the resources
can or cannot be used the fraction of the resource that can be used, or when to consider
the machine as idle.
The ASCT (Application Submission and Control Tool) allows a user to submit
applications to be executed on the grid. The user can establish requirements, such as the
hardware platform, the needed software, or the minimum quantity of resources necessary
to the application, as well as preferences, such as the amount of memory needed for the
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execution of the application with the best performance. It also allows that the user monitors and controls the evolution of the execution of the application. When the execution
ﬁnishes, the ASCT allows the user to recover the output ﬁles of its applications, if they exist, in addition to the content of the standard output and errors that are useful to diagnosis
eventual application problems.
The LUPA (Local Usage Pattern Analyzer) is responsible for the analysis
and monitoring of the use patterns. From the information periodically collected
by the LRM, the LUPA stores long series of data and applies clustering algorithms [Johnson and Wichern, 1983, Phipps Arabie and Soete, 1996, Ryzin, 1977] to derive the behavioral categories of the node. Such categories will be used to subsidize the
scheduling decisions, by providing a probabilistic perspective of longer duration on the
availability of the resources in each node. Notice that the LUPA is only executed in shared
machines, since the dedicated resources are always reserved to the computational grid.
The GUPA (Global Usage Pattern Analyzer) helps the GRM in the scheduling
decisions by providing the information collected by the several LUPAs.
The AR (Application Repository) stores the applications to be executed on the
grid. Through the ASCT, the user registers the application in the Application Repository,
to later request its execution. When the LRM receives a request to execute an application,
it sends a request for the application binary code to the Application Repository. The
Application Repository can provide other more advanced functions, such as registering
multiple binary codes for the same application, that allows the execution of the same
application in multiple platforms, the categorization of the application, thus facilitating
the search for applications in the repository, the digital signature of applications, that
allows the veriﬁcation of the identity of who submitted the application and, ﬁnally, the
version control.
The InteGrade modules LRM, GRM, ASCT and the AR are already implemented.
A detailed description can be found in Goldchleger[Goldchleger, 2004]. Some modules
such as the GUPA, LUPA and NCC are being developed and will not be described in this
section.
The ﬁrst version of the ASCT was developed by using C++ and Lua/O and consists of a shell through which the user interacts with the grid.
Although it fulﬁlls the basic functionality of an ASCT, the implementation in shell
presents a number of inconveniences. The operation of the ASCT by the user is reasonably
complicated and requires some memorization – for example, in the execution request, the
user needs to inform explicitly the identiﬁer of the application in the Application Repository. In this manner, we decided to develop an ASCT that offers a graphics interface to
facilitate substantially the user access to the grid. Such efforts resulted in the graphical
implementation of the ASCT, called the AsctGui.
The graphical implementation of the ASCT, the AsctGui, provides all the available functions of the line-command ASCT, and further additional functionalities. This
graphical interface offers more a more comfortable use to the majority of users. The AsctGui was implemented in Java using the graphics Swing toolkit. The ORB used in the
implementation of the AsctGui is the JacORB [JacORB, 2004], used in several projects
both in the industry and in the academic area.
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In addition to the above described modules, we have also implemented the Checkpointing Module. This module implements the backtrack recovery support based on
checkpointing for the parallel applications running on the InteGrade middleware. This
mechanism consists of saving periodically the state of the application and, in case of failure, allows the reinitialization of the application from an intermediary checkpoint. A precompiler automatically instruments the source code of C/C++ applications, adding code
to save and recover the state of an application. A failure detector monitors the execution
of the application. In case of failure, the application is reinitiated starting from the last
saved global checkpoint.

3. Applications
In this section we present brieﬂy the main applications that are being developed and implemented on the InteGrade. With the goal of exploring the maximum of the potentialities
of InteGrade, most of the developed applications use parallel algorithms designed under
the Bulk Synchronous Parallel/Coarse Grained Multicomputer BSP/CGM. Considering
the the large latency on a grid, the algorithms that are being developed attempt to minimize the number of communication and communication supersteps/rounds used and to
minimize the sizes of the messages ( -relation) exchanged by the InteGrade nodes.
Basic Algorithms and Sorting Algorithms We developed basic parallel algorithms such
as sum and preﬁx sum. AS many of the BSP algorithms also require a good sorting
algorithm, we implemented a parallel sorting algorithm that requires a constant number
of communication rounds (supersteps). These algorithms are used as subroutines in some
algorithms being developed.
A SAT solver for the InteGrade The Satisﬁability-SAT problem is one of the most studied NP-complete problems and resumes in “given a Propositional Calculus formula, ﬁnd
an assignment of the atomic values that makes the formula true. The goal is to implement
a solver for the SAT problem that is capable of dividing the problem to optimize the time
to search for a solution by using distributed programming, on the BSP model.
Matrix Multiplication Matrix multiplication is used in many important problems. So
we wanted to obtain an efﬁcient solution of this problem on the InteGrade to enlarge the
number of potential users. By using parallel systolic matrix multiplication algorithms, we
obtained promising speed-ups. Other applications related to matrix multiplications are
being investigated.
Dynamice Programming and Greedy Algorithms Alves [Alves et al., 2003] designed
efﬁcient parallel algorithms for the string similarity or alignment problem and the longest
common subsequence (LCS) problem with a small number of messages exchanged in
each communication round. For this reason, we have implemented the similarity or alignment problem on the InteGrade. By using similar ideas, we are now implementing the
parallel algorithms to solve the 0-1 knapsack problem. Using the sorting and preﬁx sum
algorithms, we are implementing parallel algorithms for the fraction knapsack problem
and the task scheduling problem.
Implementation of FPT Algorithms
The Fixed Parameter Tractability (FPT) is a promising method to deal with the
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intractability of some NP hard problems, mainly those whose input can be divided into a
main part and a parameter. The main part contributes polynomially in the total complexity
of the problem, while the apparently inevitable combinatorial explosion is conﬁned in the
parameter. We are developing a version of the FPT algorithm for the -vertex cover
problem by using the InteGrade middleware.

4. Modules under Development
The modules described in the following are being developed by members of InteGrade.
Solutions for the Firewall Traversal/NAT in ORB O This module will implement the
solutions suggested to traverse ﬁrewalls and NAT in the ORB O used by InteGrade. We
will consider situations in which there exists the possibility of opening of ﬁrewall ports
and situations in which this possibility does not exist. In the ﬁrst case, the intention is to
facilitate the management of ports used by the ORB based on the OMG speciﬁcation for
ﬁrewall traversal. In the second case, we use an approach based on the solution encountered in the JXTA platform.
Implementation of the LUPA This module implements the LUPA that will be responsible for the collection and analysis of data related to the utilization of the CPU, memory
and disk of each node of the grid. Among the components of the system to guarantee the
quality of service, the LUPA is undoubtly one of the main one, if not the most fundamental.
An Integrated Environment for the Development of InteGrade Applications This
module will implement a software infrastructure to facilitate the access to the grid resources. Few initiatives have been undertaken to facilitate the task of the application
developer. Thus aiming at shortening the distance between the facilities offered by the
grid and the development of applications, we propose an integrated development environment (IDE) based on the Eclipse platform, in which we wish to provide fundamental
functionalities to the development of applications for the grid initially focusing on the
InteGrade middleware. Functionalities such as search for resources, navigation, job submission, monitoring of the status of applications in execution, and recovery of results,
will be included.
Peer-to-peer protocols for inter-cluster conﬁguration and communication This module will implement new peer-to-peer protocols for InteGrade with two objectives: to get
low latency on the communication among the GRMs of different clusters, so that a task
can be executed the fastest possible, and to locate resources in the wide-area network, e.g.
to ﬁnd a GRM that has certain available resources that satisfy the execution of a task.
ORB in Lua This module has as objective to construct an implementation of light
CORBA and with high degree of portability based on the Lua language, to allow the
development of highly dynamic applications in a variety of platforms.
MobiGrid: a Framework for Mobile Agents in Computational Grids This module
will implement a framework to support mobile agents in a grid environment, namely the
InteGrade. We wish to present a framework where long sequential tasks can be executed
in a network of personal workstations. The mobile agents can be used to encapsulate
applications with long processing time. These agents can migrate whenever the local
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machine is needed by its local user, since they are provided with the capacity of automatic
migration. Our framework also provides the user a manager that keeps track of the tasks
submitted by him.

5. Conclusion
With the implementation of the modules LRM. GRM, ASCT and AR, several applications
are being implemented on the InteGrade. With the preliminary results obtained we can
observe that classes of BSP/CGM algorithms obtain good performance on the InteGrade.
The implementation of additional modules will add new functionalities to the InteGrade, in addition to introducing a new environment for the development of applications.
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Resumo. Os ambientes de grade computacional oferecem acesso a uma grande quantidade de
recursos computacionais para a execução de aplicações paralelas e distribuı́das. Este trabalho
apresenta a arquitetura do HyperGrid, uma plataforma que tem como objetivo permitir o uso
do ambientes de grade para executar aplicações paralelas baseadas no paradigma de troca
de mensagens escritas usando o MPI (Message Passing Interface). O Hypergrid é baseado
em um hipercubo virtual, que é uma rede virtual sobre a Internet. O hipercubo oferece os
recursos necessários escondendo a heterogeneidade, as falhas e as reconﬁgurações do sistema.
O HyperGrid é baseado no algoritmo DiVHA (Distributed Virtual Hypercube Algorithm) que é
utilizado para manter o hipercubo e monitorar os recursos do sistema.
Abstract. Computational grids offer access to a large number of computational resources for
the execution of parallel and distributed aplications. This work presents the architecture of the
HyperGrid, a platform for the execution of distributed and parallel applications based on the
message passing paradigm and written with MPI (Message Passing Interface). The HyperGrid
is based on a virtual hypercube, that is a virtual network over the Internet. The Virtual Distributed Hypercube Algorithm (DiVHA) is used to maintain the hypercube and to monitor the
system resources. The hypercube provides the necessary resource location transparency and
also hides resource heterogenity, providing a fault-tolerant environment that is capable of self
reconﬁguration when faults occur.
Palavras Chave: Computação em Grade, Tolerância a Falhas, MPI, Diagnóstico, Hipercubo

1. Introdução
A popularização das redes de computadores, em especial a Internet, permitiu interconectar um grande
número de recursos computacionais das mais diversas tecnologias de hardware e software. Oferecer acesso
de forma conﬁável, segura e eﬁciente a estes recursos é o objetivo dos grids ou grades computacionais [1].
Supercomputadores distribuı́dos podem ser criados usando estes recursos, possibilitando a
resolução de problemas numericamente grandes relacionados geralmente com fı́sica (astrofı́sica, dinâmica
dos ﬂuı́dos e mecânica quântica), quı́mica (ﬂuxo de reações e fı́sico quı́mica), engenharia (testes de impacto e simulações de aeronaves) ou biologia (análise de genoma), entre outros. Um exemplo deste tipo de
aplicação é o projeto SETI@home [2] que permite que usuários da Internet emprestem seus computadores
para processar sinais de rádio vindos do espaço. Atualmente o SETI@Home está processando a 61.86 Teraﬂops/s disponibilizados por mais de 5 milhões de computadores pessoais distribuı́dos em 226 paı́ses. O
projeto SETI@Home é um caso de sucesso, entretanto ele é desenvolvido para uma aplicação especı́ﬁca.
Boa parte dos problemas cientı́ﬁcos é paralalelizável podendo ser resolvidos usando o modelo de
troca de mensagem. O modelo de troca de mensagem provê uma abstração de alto nı́vel para a comunicação
sobre TCP (Transmission Comunication Protocol )/IP (Internet Protocol), preservando um alto grau de controle para o programador de como e quando a comunicação deve ocorrer. O MPI (Message Passing Interface) [3] é atualmente um dos padrões para programação paralela mais importantes e utilizados. Assim a
integração do MPI ao ambiente de grade de forma eﬁciente viabiliza sua utilização para resolver uma classe
bastante grande e importante de problemas. Entretanto, a integração destas aplicações com a computação
em grades é um grande desaﬁo.
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Para integrar o MPI ao ambiente de grade precisam ser tratadas questões como escalabilidade,
hetoregeneidade e dinamicidade do ambiente. Como critério adicional deve-se observar o alto desempenho e o baixo overhead, requisitos antagônicos por natureza. Outro desaﬁo é a questão da tolerância a
falhas, um ambiente de grade é particularmente mais suscetı́vel a falhas que as plataformas tradicionais de
computação. Considerando que uma aplicação distribuı́da paralela pode requer horas, dias ou até mesmo
meses para concluir seu processamento, são necessários mecanismos que evitem que a falha de um ou mais
participantes no processamento faça com que toda computação seja perdida.
Este trabalho descreve a arquitetura de uma plataforma para execução de aplicações paralelas e
distribuı́das em MPI para o ambiente de grade. A plataforma proposta é chamada HyperGrid e é baseada
em um hipercubo virtual, uma rede virtual sobre a Internet. O hipercubo virtual oferece os recursos de
comunicação e processamento necessários, realizando de forma transparente e automática as tarefas de
monitoramento dos nodos, substituição de nodos falhos e provendo mecanismos para realizar de forma
eﬁciente as comunicações exigidas pelas aplicações paralelas. O hipercubo virtual é mantido pelo algoritmo
DiVHA (Distributed Virtual Hypercube Algorithm), que também é uma contribuição deste trabalho.
O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. A seção 2 descreve a plataforma
HyperGrid. A seção 3 apresenta uma arquitetura para a plataforma proposta. A seção 4 introduz o diagnóstico distribuı́do e descreve o algoritmo DiVHA. A seção 5 ﬁnalmente conclui este trabalho.

2. O HyperGrid
O Hypergrid, proposto neste trabalho, oferece uma nova abordagem para processamento paralelo distribuı́do em ambiente de grade. A abordagem proposta é baseada em um hipercubo virtual, uma camada de
software sobre o ambiente de grade.
O hipercubo virtual é uma rede virtual formada por nodos alocados em computadores na Internet
integrados por um ambiente de grade. Estes nodos realizam tarefas de processamento distribuı́do e trocam
mensagens através de enlaces virtuais. Os enlaces virtuais são conexões TCP/IP persistentes entre os nodos.
Quando todos os nodos que compõem o sistema estão sem falhas, os enlaces virtuais e os nodos formam
um hipercubo. O hipercubo virtual é tolerante a falhas, sendo capaz de realocar automaticamente os nodos
das máquinas que se tornam indisponı́veis. A ﬁgura 2 mostra um hipercubo de 8 nodos, formado por
computadores interligados através da Internet. As linhas pontilhadas representam os enlaces virtuais.

Figura 1: Hipercubo virtual de 8 nodos construı́do sobre a Internet.

A topologia do hipercubo é muito útil 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 utilizadas
para a execução de algoritmos paralelos como anel, grades n-dimensionais e árvores, estão contidas no
hipercubo [4]. Além disto o hipercubo oferece caracterı́sticas topológicas importantes como: simetria,
diâmetro logarı́tmico e boas propriedades para algoritmos de tolerância a falhas [5, 6].
Os nodos no hipercubo se comunicam e se monitoram através dos enlaces virtuais. A monitoração
ocorre através de mensagens de testes enviadas pelos enlaces virtuais, que têm como objetivo detectar
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nodos que tornaram-se indisponı́veis e deixaram de realizar suas tarefas de processamento. Neste caso, o
hipercubo virtual deve realocar as tarefas deste nodo que se tornou indisponı́vel para uma outra máquina,
garantido o funcionamento do sistema como um todo.
O hipercubo é capaz de rotear mensagens através de seus enlaces virtuais. Quando um nodo recebe
uma mensagem ele veriﬁca o destino da mensagem, se necessário o nodo encaminha a mensagem para a
rota adequada.
No hipercubo os nodos também são virtuais. Inicialmente um nodo em especı́ﬁco pode ser alocado para um determinado computador do sistema. Mas, em caso de falha, este nodo pode ser realocado
dinamicamente para outro computador e a tarefa que estava sendo executada é recuperada e reiniciada pelo
sistema automaticamente.
A virtualização dos nodos também permite que um ou mais nodos sejam alocados para uma mesma
máquina. Isto pode ocorrer em diversas situações. Uma possibilidade é que uma máquina falhou e não
existe uma máquina ociosa para a qual o nodo falho possa ser alocado. Ou ainda, que uma máquina possua
uma grande capacidade de processamento e possa atender os requisitos de processamento de vários nodos.
Este recurso ainda, como trabalho futuro, pode permitir a aglutinação de sı́tios de supercomputação que
possuam um único endereço IP na rede. A seguir é apresentada a arquitetura do HyperGrid.

3. Arquitetura do HyperGrid
Visando oferecer uma ferramenta prática para a computação distribuı́da e paralela em ambiente de grade a
arquitetura do HyperGrid é descrita nesta seção.
A ﬁgura 3 mostra os principais componentes do sistema: os recursos computacionais; a infraestrutura de grade; o hipercubo virtual; uma implementação do padrão MPI; e as aplicações paralelas a serem
executadas. Estes componentes são apresentados a seguir.

Figura 2: Componentes do HyperGrid.

No nı́vel mais baixo da arquitetura estão os recursos do sistema, disponibilizados por um conjunto de computadores interligados por uma rede de comunicação. Um ambiente de grade é utilizado para
proporcionar uma interface única e simpliﬁcada para estes recursos.
O Globus [7] é a plataforma de grade adotada. Podemos dividir a utilização do Globus em objetivos distintos: inicialização do hipercubo virtual, alocando os nodos virtuais aos computadores disponı́veis;
disponibilização de informações locais dos sistemas, como capacidade de processamento disponı́vel; transferência dos programas a serem executados; monitoração, integrada ao hipercubo, do processamento executado e das máquinas do sistema; além da identiﬁcação, autenticação e autorização dos usuários. Um
dos desaﬁos do trabalho, é deﬁnir o conjunto mı́nimo de funcionalidades utilizadas para evitar sobrecargas
desnecessárias.
O hipercubo, principal componente do sistema, acessa os recursos através do ambiente de grade, e
oferece para a camada superior serviços de comunicação e processamento, de forma conﬁável, transparente

57

III Workshop on Grid Computing and Applications

e homogênea. O hipercubo esconde os mecanismos de acesso aos recursos, bem como esconde as falhas e
reconﬁgurações dos recursos que compõem o sistema.
Os serviços do hipercubo podem ser úteis para uma grande gama de aplicações. Ainda não é
possı́vel determinar a granularidade do paralelismo das aplicações que serão adequadas para o hipercubo.
Esta determinação depende da avaliação da sobrecarga imposta pela implementação do hipercubo.
No HyperGrid optou-se por integrar o hipercubo ao MPI (Message Passing Interface) [8], devido
à sua popularidade e aceitação como interface padrão para programação paralela. A implementação do MPI
escolhida foi o MPICH [9], por ser uma das mais testadas e ser implementado em camadas, facilitando a
integração com o hipercubo. Esta integração é feita através de um driver para a camada ADI (Abstract
Device Interface) [10] do MPICH. Este driver ADI é simpliﬁcado, já que o hipercubo provê uma abstração
para os recursos do sistema.

4. Diagnóstico Distribuı́do
O algoritmo DiVHA é baseado no algoritmo de diagnóstico distribuı́do Hi-ADSD with Timestamps [11, 12].
Esta sessão apresenta o diagnóstico distribuı́do e ambos algoritmos de diagnóstico.
4.1. Diagnóstico Hierárquico, Adaptativo e Distribuı́do
Considere um sistema com N nodos. Assuma que o sistema é totalmente conectado, que os nodos podem estar falhos ou sem-falhas e que os enlaces de comunicação não falham. O objetivo do diagnóstico
distribuı́do em nı́vel de sistema é permitir que todos os nodos sem-falhas determinem o estado, falho ou
sem-falhas, de todos os nodos do sistema. Os nodos em um sistema de diagnóstico são capazes de testar
outros nodos e determinar seu estado corretamente. O modelo de falhas considerado é crash e o sistema é
sı́ncrono.
Os testes realizados pelos nodos do sistema podem ser determinados de acordo com o resultados
dos testes realizados anteriormente, estes algoritmos são ditos algoritmos adaptativos. Os algoritmos adaptativos possuem a noção de rodadas de testes (testing rounds), que é o perı́odo de tempo necessário para
que todos os nodos executem os testes que lhe foram atribuı́dos. A latência é deﬁnida como o número
de rodadas de testes necessárias para que todos os nodos do sistema realizem o diagnóstico de um evento
ocorrido.
Além de distribuı́dos e adaptativos os algoritmos de diagnóstico também podem ser hierárquicos.
O algoritmo Hi-ADSD (Hierarchical Adaptive Distributed System-Level Diagnosis) alcança a hierarquização
utilizando o conceito de clusters que são conjuntos de nodos testados a cada rodada, o tamanho aumenta
progressivamente a cada rodada sempre sendo uma potência de dois. A ﬁgura 3 mostra um sistema de oito
nodos organizado em clusters.
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Figura 3: Sistema de 8 nodos agrupados em clusters no algoritmo Hi-ADSD.

O algoritmo Hi-ADSD with Timestamps é um algoritmo de diagnóstico distribuı́do, adaptativo e
hierárquico. Eventos são deﬁnidos como a mudança de estado de um nodo detectada pelo algoritmo de
diagnóstico. O algoritmo Hi-ADSD with Timestamps é um algoritmo que prevê falhas dinâmicas, onde
eventos podem ocorrer antes do diagnóstico do evento anterior ter sido completado por todos os nodos.
O timestamp é uma informação guardada sobre o estado de cada nodo do sistema, a informação é um
contador incrementado a cada mudança de estado. A utilidade do timestamp é permitir datar informações,
distinguindo as informações mais atualizadas das menos atualizadas.
No algoritmo Hi-ADSD with Timestamps sempre que um nodo i testa um nodo j como sem-falhas
são lidas informações de diagnóstico de todos os nodos que estão a uma distância de diagnóstico de até
log2 N − 1 do nodo i passando pelo nodo j, um conjunto que tem sempre N/2 nodos.
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4.2. O Algoritmo DiVHA
O hipercubo virtual é mantido pelo algoritmo DiVHA (Distributed Virtual Hypercube Algorithm) proposto
neste trabalho. Os enlaces virtuais do hipercubo são determinados a partir dos resultados de testes executados pelo algoritmo; enlaces virtuais correspondem a teste entre nodos sem-falhas.
O algoritmo DiVHA é inspirado no algoritmo de diagnóstico Hi-ADSD with Timestamps mas
propõe uma estratégia nova para determinar os testes realizados pelo sistema.
O algoritmo DiVHA propõe uma nova estratégia para o algoritmo de diagnóstico Hi-ADSD with
Timestamps considerando as informações de diagnóstico sobre o estado do sistema e determina os testes
a serem realizados considerando o sistema como um todo. Esta estratégia tem como objetivo minimizar o
número de testes necessários e tornar o algoritmo determinı́stico. Assim, o algoritmo DiVHA também é
um resultado na área de diagnóstico distribuı́do.
O sistema no algoritmo DiVHA pode ser modelado utilizando grafos. O grafo H(S) é um hipercubo completo, que representa o sistema quando todos os nodos são não falhos, os vértices representam os
nodos e uma aresta direcionada entre o nodo i e j indica que o nodo i testa o nodo j. A distância mı́nima
entre o nodo i e o nodo p é deﬁnida pelo tamanho do menor caminho entre o nodo i e o nodo p em H(S).
O grafo T (S) é o grafo H(S) onde são removidas as arestas cuja origem são nodos falhos. O grafo
TH (S) é construı́do pelo algoritmo DiVHA a partir de T (S) e determina todos os testes que devem ser
realizados pelos nodos do sistema. A cada evento, falha ou recuperação de um nodo, cada nodo do sistema
calcula o mesmo TH (S), sendo assim capaz de determinar seus testes considerando os testes realizados
pelos demais nodos.
O grafo TH (S) é construı́do adicionando-se arestas ao grafo T (S), com os objetivos de garantir
que cada nodo falho seja testado pelo menos por um nodo sem-falha e de garantir a manutenção da distância
mı́nima entre todos os nodos sem-falha do sistema. A manutenção da distância mı́nima garante a latência
de diagnóstico e facilita o roteamento de mensagens no hipercubo virtual.
A construção de TH (S) pode ser dividida em duas fases. Na primeira fase é determinado o conjunto dos nodos falhos que não recebem nenhuma aresta, ou seja, os nodos falhos que deixaram de ser
testados. Para cada nodo deste conjunto é atribuı́do um testador. O testador de um nodo falho é o nodo
sem-falha com a menor distância mı́nima do nodo falho. Havendo mais de um nodo com a mesma distância
mı́nima para um nodo falho, escolhe-se o testador que pertence ao menor cluster em relação ao nodo falho.
A deﬁnição de cluster para este desempate é a do algoritmo Hi-ADSD original.
As ﬁguras 4.a e 4.b mostram as atribuições de testadores para nodos falhos em um sistema de 16
nodos. Na ﬁgura 4.a podemos tomar o nodo 7 como exemplo. O nodo 1 é escolhido como testador porque
está a distância 2 de 7, enquanto 0 está a distância 3. Da ﬁgura 4.b podemos retirar outro exemplo, os nodos
8 e 4 estão a distância 2 de 13. O critério de desempate por cluster escolhe como testador o nodo 8.

a

b

Figura 4: Exemplos de atribuição de testadores para nodos falhos.

A segunda fase de construção de TH (S), visa garantir a manutenção dos caminhos mı́nimos entre
os nodos sem-falha. Nesta fase são inseridas arestas para reconstruir os caminhos que foram eliminados
pela falha dos nodos.
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O algoritmo veriﬁca progressivamente o atendimento das distâncias mı́nimas entre os nodos. Inicialmente são veriﬁcados os nodos conectados por distância mı́nima 2, aumentado esta distância até alcançar
log2 N . Quando a veriﬁcação da distância mı́nima entre dois nodos falha, é inserida uma aresta ligando
diretamente estes nodos.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou a arquitetura do HyperGrid uma plataforma que tem como objetivo permitir o uso
do ambientes de grade para executar aplicações paralelas distribuı́das baseadas no paradigma de troca de
mensagens.
O HyperGrid é baseado em uma abordagem que faz uso de um hipercubo virtual, que é uma rede
virtual criada sobre a Internet. O hipercubo oferece os recursos necessários para a execução de aplicações
paralelas com um alto grau de abstração, escondendo a hetoregeneidade dos computadores que disponibilizam os recursos, assim como as falhas e reconﬁgurações do sistema. O algoritmo DiVHA (Distributed
Virtual Hipercube Algorithm) responsável por manter o hipercubo virtual também é contribuição deste trabalho.
Também foi apresenta a arquitetura para implementação do HyperGrid. A arquitetura é baseada
na utilização da implementação da biblioteca de troca de mensagens MPICH, um das mais populares atualmente, e nos serviços do ambiente de grade Globus.
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Bento Gonçalves Av. 9500, Porto Alegre, RS, Brazil
{egon, lincoln, rreal, lucc, adenauer, august, geyer}@inf.ufrgs.br

Abstract. In this paper we present a practical experiment using an application
to solve the genetic sequence alignment problem implemented in the grid environment provided by ISAM 1 . The ISAM architecture aims to provide an integrated solution, from development to execution, for general-purpose pervasive
applications, combining techniques proceeding from context-aware, mobile and
grid computing. Here, we present an overview of the genetic sequence alignment
problem and the developed solution to solve it, as well as the obtained results in
a multi-institutional execution of the application.

1. Introduction
This paper outlines the design and execution of an application for genetic sequence alignment in the grid environment provided by ISAM. The designed application was named
GeneAl (GeneAl stands for Genetic Alignment). There are several algorithms to perform
genetic sequence alignment in different levels of sophistication, varying from the basic
algorithm used in the implementation of the program BLAST [Altschul et al., 1990] to
the Smith-Waterman algorithm [Smith and Waterman, 1981] that can detect weak similarities between sequences separated by a large evolutionary distance [Bundschuh, 2000].
The developed application implements a variant of the Smith-Waterman algorithm.
The ISAM project [ISAM, 2004] aims to explore alternatives to build and execute general-purpose pervasive computing applications, which to ISAM are distributed,
mobile, and context-aware by nature. In our vision, the infrastructure to provide a pervasive environment encompasses the grid computing paradigm [Yamin et al, 2003], and so,
our solution can also be employed in this research area. The components of the ISAM
architecture were used to design and to run the GeneAl application.
This paper is organized as follows: Section 2 shows an overview of the ISAM
architecture; Section 3 introduces the genetic sequence alignment problem; Section 4
presents our solution to the problem using the ISAM infrastructure; Section 5 describes
some obtained results; ﬁnally, Section 6 presents the concluding remarks.

2. ISAM Architecture Overview
The ISAM software architecture provides an integrated solution, from language to execution environment. ISAM is organized in layers (Figure 1): the highest layer of the
architecture corresponds to the distributed mobile adaptive application that is based on
1

The ISAM project is partially supported by CNPq/SEPIN/FINEP foundations.
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the ISAMadapt’s abstractions [Augustin et al., 2002]. The intermediate layer represents
the ISAM’s middleware, which is responsible for supporting the execution of the application [Yamin et al, 2003]. Finally, the lowest layer corresponds to the hosting system,
which should support the Java platform.
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Figure 1: ISAM architecture

2.1. ISAM Cellular Organization
The ISAM architecture makes available a pervasive computing environment called
ISAMpe (ISAM pervasive environment), which has a cellular organization. Hosts sharing
an interconnection medium are grouped into network segments. Network segments are
grouped into computing cells, which can be interpreted as institutional boundaries in a
multi-institutional environment scope. Each cell has associated with itself a Cell Information Base (CIB), which controls all static and dynamic information originated from the
internal hosts of the cell. This cellular organization is similar to virtual organizations in
grid computing [Foster et al., 2001]. The management process of a cell is autonomous
with respect to other cells in the system and each cell is responsible for managing and
providing access to local computing resources. Moreover, a cell has a dynamic set of
other known cells in the ISAMpe, which compose its neighborhood.
2.2. The Service-based Middleware
The ISAM’s middleware is based on two perspectives: (i) physical management, by providing services to control the physical medium where the processing will take place; and
(ii) support for execution of pervasive applications, by providing services and abstractions
necessary for adapting the application to context changes along the execution path.
In this approach, a middleware minimum core has its functionality extended by
pluggable services. Service loading is done on demand and, moreover, is adaptive. Thus,
we can use implementations of a service that are better tuned to each device while we
reduce resource consumption by loading only services that are effectively necessary. This
functionality is customizable in a per-node basis, and an execution proﬁle deﬁnes the set
of services that should be activated in a node, assigning to each service an implementation.

3. The Genetic Sequence Alignment Problem
Genetic sequence alignment refers to the operation of nucleotide comparison that tries
to ﬁnd local similarities using biosequence databases. By a scoring scheme over compared sequences of nucleotides it is possible to identify which are the most similars.
In this paper, we implemented a variant [Meidanis and Setúbal, 1994] of the traditional,
and still broadly used, Smith-Waterman algorithm for global genetic sequence alignment
[Smith and Waterman, 1981]. The idea of the algorithm is to ﬁnd out the best alignment
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between two sequences. The sequences to be compared need not have the same length,
but in this case it is necessary to insert gaps (-) in arbitrary places along the sequences.
The scoring scheme is done as following (considering one sequence above another): (a) a column with the same nucleotides is given +1 point, (b) a column with
distinct nucleotides is given -1 point and (c) a column that contains a gap is given -2
points. This set of values tries to beneﬁt columns with the same nucleotides and penalize
columns with distinct nucleotides or containing a gap. The best alignment between two
sequences will be the one which has the best score considering all columns from the compared sequences. Figure 2 shows the best alignment between sequences S1 and S2 . In
this example, the differences between the two sequences are one additional T in S2 , and
the unmatched column (the third from right to left). Thus, there are eight columns with
the same nucleotides, one column with distinct nucleotides and one column containing a
gap. The score of the alignment is 8 × (1) + 1 × (−1) + 1 × (−2) = 5.

Figure 2: Alignment between two sequences

There are several instances of problems related to comparing genetic sequences,
and in this paper the interest is, given some determined sequence of nucleotides, to
compare it with thousands of sequences and to ﬁnd the N most similar sequences in
distributed databases of biosequences. As the algorithm is only able to calculate the
score between two sequences, to ﬁnd the N best alignments between the given sequence
and those contained in a database will require that it must be applied upon all peers
<entry sequence, database sequence[i]>, where database sequence[i] is the ith biosequence in the database. As biosequence databases can contain thousands of stored sequences, this task can be pretty hard and time consuming, and a distributed infrastructure
to help solving this problem is very recommended.

4. GeneAl: A Grid Approach for Genetic Sequence Alignment
Using the ISAM infrastructure to support the execution of grid applications we built an
application, named GeneAl, that addresses the problem of ﬁnding out the best N alignments among biosequences spread in distributed databases. The GeneAl application is
described in the next sections.
4.1. Distribution Approach
In order to allow new resources to be dynamically added, the problem was modeled following a master-worker approach [Yamin et al, 2002], associating a master object along
with each biosequence database. A master is responsible for managing a number of workers that will perform the searching of the best aligned sequences over a database. At top of
individual databases, there is a management layer that gathers the partial results computed
in each master to produce the ﬁnal result. Figure 3 depicts such organization.
A master is responsible for splitting a biosequence database into a number of
jobs, for distributing and keeping control of it and for generating the ﬁnal result for a
given execution cell. The workers get jobs from the master and process them. After the
processing of a job has been ﬁnished, the worker will be responsible for sending the result
back to the master and getting another job.
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Figure 3: Distributed infrastructure with two execution cells

4.2. Perspectives of Adaptive Execution
GeneAl does not require that the databases must be located at a single site. This is the
ﬁrst degree of adaptation provided by the ISAM architecture to GeneAl: the Discoverer
service of ISAM allows the user to ﬁnd the available databases at run-time for a given
subject. Someone can then select among which of them the processing should take place.
The second degree of adaptation provided by ISAM comes from its Scheduler
service. The Scheduler is responsible for selecting the best nodes to host the workers.
Finally, the third degree of adaptation comes from the data partitioning strategy
(presented in Section 4.3). ISAM allows the worker throughput constraints to be modeled
as context elements. This abstraction is supported by the context recognition subsystem
of the middleware, which notiﬁes the application components whenever it is observed
behavior changes, and allows them to adapt by acting over the size of the jobs.
4.3. Data Partitioning Strategies
The size of a job can be deﬁned statically before the beginning of the execution, or it
can be adjusted dynamically along the execution according to the capacity/load of the
host where the work is being done. This last approach is named time goal, and the jobs
are resized according to the accomplishment of a given goal in a determined period of
time. The size of the ﬁrst job is an estimated value, but the size of the next job is decided
by the performance of the previous job, using the relation about the expected time and
the real elapsed time of the previous execution (reducing or increasing the number of
biosequences per job).

5. Experimental Results
The following research centers participated in the grid experiment using the GeneAl application: Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), University of Passo Fundo
(UPF), Federal University of Santa Maria (UFSM) and Catholic University of Pelotas
(UCPEL). The computational resources made available are showed in Table 1.
Each research center, along with its computational power, constitutes an execution cell. Besides, each cell has a database of biosequences and its size varies between
36 MB and 46 MB, totalizing at about 174 MB of data to be processed (approximately
435.000 biosequences of 300 nucleotides in average). The genetic data used in the experiment was obtained from human sequenced chromosomes picked up from the Internet [National Center for Biotechnology Information, 2004].
We evaluated three strategies for data partitioning: (a) static/small jobs (200 biosequences sent to each worker a time), (b) static/big jobs (15.000 biosequences sent to each
worker a time) and (c) dynamic jobs (resized dynamically according to the performance
of the previous job). The dynamic approach adapts the size of the delivered jobs during
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Research center Processing nodes
Network (Ethernet)
UFRGS
2 Pentium IV 2.4 GHz
100 Mb/s
2 Pentium III 1 GHz
1 Athlon 1 GHz
1 UltraSparc IIi 333 MHz
UPF
6 Athlon 1 GHz
100 Mb/s
UFSM
6 Pentium IV 2.4 GHz
100 Mb/s
UCPEL
6 Pentium III 800 MHz
10 Mb/s
Table 1: Computational resources used in the grid experiment

the execution, based on the time goal parameter. Its objective is to increase the medium
parallelism and to decrease the delay in the synchronization barrier, so reducing the total
execution time.
Our experiment presents the execution of GeneAl in different scenarios simultaneously, considering the relation between the data partitioning and speciﬁc hardware
and network characteristics inside each cell. The processing nodes were dedicated to the
application, which means that there were no other users or applications using the nodes
along the executions. Figure 4 shows the obtained results. The total execution time is
determined by the slower execution cell.

Figure 4: Data partitioning strategies in different scenarios

The UPF execution cell (case a), which is characterized by hardware homogeneity and a 100 Mb/s network bandwidth, showed that the static/small and dynamic data
partitioning presented similar performances. In spite of hardware homogeneity, the synchronization barrier is observed due to the fact that the number of static/big jobs was not
multiple of the number of processing nodes inside the cell.
The UFRGS execution cell (case b) is characterized by hardware heterogeneity
and a 100 Mb/s network bandwidth; under these conditions, the dynamic data partitioning
(using a time goal) obtained better performance over the static approaches. Here, the high
network bandwidth did not injured drastically the static/small approach, but the potential
synchronization barrier among the heterogeneous processing nodes caused a signiﬁcant
performance lost in the static/big strategy.
The UFSM execution cell (case c), which is characterized by hardware homogeneity and a 100 Mb/s network bandwidth, presents an environment very similar to
case a. It showed that the static/small and dynamic data partitioning presented similar
performances. In this setting, the high network bandwidth did not motivated the use of
the static/big data partitioning that, associated with the potential synchronization barrier
among the nodes, presented the worst performance (again, the number of static/big jobs
was not multiple of the number of processing nodes inside the cell).
Finally, the UCPEL execution cell (case d), which is characterized by hardware
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homogeneity and a 10 Mb/s network bandwidth, obtained a better performance using the
static/big approach. Here, the number of static/big jobs was multiple of the number of
processing nodes inside the cell. This fact, associated with the hardware homogeneity,
eliminate the synchronization barrier inside the cell. The network characteristics make
the static/small and the dynamic data partitioning strategies the worst options due to the
high latency in the job distribution among the processing nodes.

6. Concluding Remarks
In this paper we brieﬂy described some key features of the ISAM architecture and presented its use in a practical grid experiment. Motivated by the genetic sequence alignment
problem we developed an application supported by the services that compose the ISAM’s
middleware.
About the obtained results, we analyzed different aspects associated with the distribution of work among the nodes and its relation to resource and network heterogeneity
that compose the environment. The genome processing in a dynamic environment as the
one presented here has a high degree of potential scalability and platform independence,
enabling the use of more processing nodes, as they became available in the environment,
to reduce the total execution time of the application. The several degrees of adaptation
provided by the ISAM architecture allow the use of these resources in a more effective
way. Speciﬁcally, the accomplished experiment demonstrated that the infrastructure provided by ISAM can be successfully applied to grid computing.
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Av. Getúlio Vargas, 333 – 25651-075 – Petrópolis, RJ
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Abstract. Grid computing and Internet measurements are two areas that have taken off
in recent years, both receiving a lot of attention from the research community. In this
position paper, we argue that these two promising research areas have a strong synergy
that bring mutual beneﬁts. Based on such considerations, we propose a measurement
middleware service for grid computing. By deﬁning the architecture and the methods
of this service, we show that a promising symbiosis may be envisaged by the use of the
proposed measurement middleware service for grid computing.

1. Introduction
Grid computing appears as a new trend in supercomputing and distributed computing [Foster, 2003]. Distributed platforms, such as PlanetLab [Planetlab, 2002], for developing
and deploying global-scale network services are also emerging. Applications using ditributed grid
computing demand the simultaneous allocation of resources. The quality of this service depends
directly on the network conditions between computational clusters [Ferrari and Giacomini, 2004].
In a distributed grid computing infrastructure, we have to deal with different computational capacity among the clusters, but also with an heterogeneous network support linking
them [Feng et al., 2003, Schulze and Madeira, 2004]. Therefore, a monitoring infrastructure may
contribute in supporting a highly dynamic environment where operational conditions are constantly changing [Quéma et al., 2004]. Meanwhile, measurement-based approaches are emerging
in the Internet, leading to a better knowledge of the network [Barford, 2001, Ziviani et al., 2004].
Moreover, measurement infrastructures may beneﬁt of the high processing capacity of grid computing to analyze large amounts of data.
We roughly summarize the situation as follows. In one hand, efforts in the grid computing
community consider taking into account measurements to improve resource management. At the
other hand, efforts in the measurement community require both a distributed infrastructure and a
large processing capacity to deal with large amounts of data collected at different network points.
Based on these considerations, we advocate in this position paper that the areas of grid
computing and Internet measurements have a strong synergy that has not yet been widely explored. Therefore, we propose a measurement middleware service that can bring mutual beneﬁts
to both areas of grid computing and Internet measurements, which constitutes a promising symbiosis [Ziviani and Schulze, 2004].
This paper is organized as follows. Section 2 brieﬂy reviews grid computing concepts
while pointing out where Internet measurements can contribute. Section 3 discusses the current
techniques for Internet measurement and how an existing distributed grid infrastructure may bring
beneﬁts. In Section 4, we propose a measurement middleware service for grid computing. Finally,
we present our concluding remarks in Section 5.
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2. Distributed grid computing
Large-scale distributed grids provide a virtual platform for computation and data management by integrating networking and computation. Foster et al. [Foster et al., 2003] specify the
grid architecture using a set of various layers as illustrated by Figure 1. We build upon the original
ﬁgure by indicating to which grid layers Internet measurements can contribute as we will discuss
in more details along this section.

Collective

Resource

Connectivity

Internet Measurements

Grid Protocol Architecture

Application

Fabric

Figure 1: Contribution of Internet measurements to grid layers.

2.1. Fabric
Typically, the Fabric layer implements management mechanisms that allow control over
computational, storage, and network resources. In a distributed grid computing scenario, a key
point is the adequate allocation of resources to code or data transfers over the underlying network.
Internet measurements allow the query of network characteristics, such as available bandwidth or
current packet loss rate. This can be used to evaluate the expected quality of service provided in
the access to a given resource.
2.2. Connectivity
The Connectivity layer deals with communication and authentication protocols to support
grid-speciﬁc network transactions. The grid communication protocols include transport, routing,
and naming. The TCP/IP protocol stack contributes directly in this context offering direct solutions
to distributed grid computing implementations. Since the standard TCP/IP protocols are directly
applied here, Internet measurements do not have an inﬂuence on this grid layer, although they
certainly help on upper and lower layers that use and offer services to this layer, respectively.
2.3. Resource
Management protocols at the Resource layer deal with the provision of an individual resource. This includes the speciﬁcation of the resource requirements and the operations to be
carried out. The resource requirements may include advanced reservation of network resources
and the quality of service to be currently expected from the network. Internet measurements play
a key role in order to provide these services.

68

III Workshop on Grid Computing and Applications

2.4. Collective
As opposed to the Resource layer that focuses on interactions with a single resource, the
Collective layer rather controls the coordinated use of multiple resources available at a distributed
grid. The scheduling of tasks throughout the distributed grid as well as monitoring services are
typical services provided by this grid layer. Feedback provided by Internet measurements taken
over the network provide elements to better evaluate the costs of allocating resources on a remote
cluster for instance. Likewise, monitoring services take beneﬁt of similar feedbacks to detect
failures or attacks.
2.5. Application
Finally, the Application layer encompasses the user applications and provides them access
to the services offered by the remaining layers. Although Internet measurements do not directly
inﬂuence this layer, they enhance services provided by lower grid layer to the user applications.

3. Internet measurements
In the last decade, measurement-based investigation of Internet behavior have allowed a better understanding of fundamental issues in networking [Barford, 2001]. In general,
measurement-based approaches to network problems use a distributed infrastructure with either
active or passive measurement techniques. Figure 2 illustrates the use of both active and passive
techniques, which will be explained along this section. In the following, we describe in further detail the differences between these measurement techniques and we point out how they can beneﬁt
from (or enhance) an existing distributed grid computing infrastructure.
3.1. Passive measurements
Passive measurements refer basically to the process of measuring the network trafﬁc, without creating or modifying any trafﬁc on the network. This is done at one or some points of the
network. Passive measurement can provide a detailed set of information about the points in the
network that are being measured (see the passive measurement points in Figure 2). This information can be for instance the current distribution of the observed trafﬁc in terms of used protocols,
the bit or packet rates, inter-arrival packet timing, and so on. Since passive measurements demand
the administrative intervention, either by the need of privileged access or the need of dedicated
monitoring hardware, it is applied only by either network operators or research institutions. Even
if sampling techniques are applied, analyzing large amounts of data still remains a challenging
problem. Grid computing easies this high demanding task. Moreover, if the grid computing infrastructure is coupled with the measurement infrastructure, collected raw data may then be sampled,
ﬁltered, aggregated, or submitted to any pre-processing action in a distributed manner before a
centralized analysis.
3.2. Active measurements
In contrast to passive measurements, active measurements introduce dedicated packets
into the network and these packets are timed as they travel through the network to infer network
characteristics. Active measurement systems provide little information about single points in the
network, but they provide instead a representation of the network path linking two hosts. Network
performance metrics that are usually inferred using active measurements are round trip time (RTT),
packet loss rate, and connection bandwidth. The active measurement probes sent from host A to
host B in Figure 2 give insight about the routing path that links these two end hosts. From a passive
perspective, only one of the passive measurement points sees the passage of the active probes.
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Passive measurement point
Active measurement probe

A
B

Figure 2: Example of active and passive measurements.

Active measurements are more useful to infer the network conditions along the path linking remote sites. Data from these measurements may then be used to evaluate the service to be
expected from the network in a data transfer for instance. Grid scheduling mechanisms may then
use such information to inﬂuence the decision on how to allocate resources among the remote
computational clusters.

4. Measurement service for grid computing middleware
4.1. Architecture
The synergy between the areas of grid computing and Internet measurements points out
the importance of a speciﬁc measurement middleware service. In Figure 3, we present an architecture for the measurement service for grid computing middleware. This architecture features an
arbitrary number of different input channels, each representing the results provided by either passive measurement points or active measurement probes. Different administrative domains might
be involved in the communication between each measurement system that is represented by the
described architecture. If these systems know about each other and can query information from
each other, one may envisage the formation of a peer-to-peer network to exchange measurement
information. Thus, each system can operate as a loosely coupled cooperating system. Nevertheless, since different administrative domains may be concerned, a ﬁltering ﬁrewall may then tailor
the data as a function of the authorization level of the requesting party.
External API

Measurement Service

Collection

Preprocessing

Passive

Active

Input channels

Figure 3: Measurement service architecture.
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The heterogeneity nature of the different passive or active measurement techniques requires a preprocessing of the raw data tailored to the particular adopted technique. For example,
the minimum observed delay in a sequence of active probes may be used to infer the network delay
in the path between two points without taken into consideration network congestion. Similarly, at
this point, large amounts of passive data may be ﬁltered by certain criteria or sampled.
The collection module receives the preprocessed data. The task of this module is to integrate the collected information. Measurement scans are time stamped here, if they have not been
stamped in their originating system. Time stamps become crucial to compare data from different
sources and to determine if there is any lag among the measurement-based estimates of network
conditions.
The function of the measurement service module is two-fold. In one hand, it can offer
results inferred from measurements in the network connecting computational clusters of a distributed grid. In this case, knowledge of the current network conditions inﬂuences the scheduling
of grid resources at different levels. In the other hand, measurements may be consulted or requested by authorized entities. The associated grid infrastructure may be then used to process
the measurement data. Both functionalities are requested using speciﬁc services provided by the
external API of the measurement service. These services are described in the following.
4.2. External API
4.2.1. get measurement
In the case of distributed computational clusters that have links connecting them under
periodic monitoring, the get measurement operation allows the current state of the path between
any pair of cluster to be known. This information can then be used by resource management to
decide on the allocation of resources among the participating computational clusters. The quality
of service to be expected on the data transfers between clusters may be also evaluated.
4.2.2. perform measurement
In contrast to get measurement, the perform measurement operation requests a explicit
active probe to be sent. The user has to specify the active measurement point and the target host.
In this way, arbitrary measurement experiments can be performed and the associated grid resources
can be explored to process the gathered data.
4.2.3. get raw data
Given a deployed measurement infrastructure, one important service is to allow users to
directly gather raw data for further processing. This is useful for registering data traces that can
be used to evaluate the performance of new technologies using real trafﬁc. These traces can also
be kept save for accounting and veriﬁcation of accordance with a given proﬁle.
4.2.4. process data
As seen in Section 3.1, Internet measurements may generate large amounts of data to be
processed. One important service is to allow the processing of this data to evaluate a speciﬁc
network condition. For example, one may evaluate what is the volume of control data on a given
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portion of the network or determine the typical delay to be expected between two points on a given
weekday from previously gathered data.

5. Conclusion
In this position paper, we point out the existing synergy between the areas of distributed
grid computing and Internet measurements. Based on the potential mutual beneﬁts of combining
these two research areas, we propose a measurement middleware service for grid computing.
The proposed measurement middleware service brings beneﬁts for the areas of grid computing and Internet measurements. From the grid computing viewpoint, Internet measurements
provide estimation of the current network conditions to assure optimized resource management.
The quality of service to be expected by the grid applications may also be evaluated. Meanwhile,
from the measurement perspective, the grid infrastructure comprising distributed computational
clusters allow the performance of a variety of Internet measurement experiments. Since some of
these experiments may generate large amounts of data to be processed, grid computing helps to
perform such a task in a distributed manner. Therefore, jointly adopting the recent advances in
both areas can bring mutual beneﬁts to them. A promising symbiosis may then be envisaged by
the use of the proposed measurement middleware service for grid computing.
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Abstract. This paper provides an overview of our on-going work in the
GRADEp middleware. GRADEp research is being developed by the GRADEp
Working Group, sponsored by RNP, and aims at extending the traditional grid
computing proposal with the notion of “pervasive grid executions” by incorporating aspects of mobility of devices, users and application components.
Resumo. Este artigo provê uma visão geral do trabalho em andamento no middleware GRADEp. As pesquisas no GRADEp são desenvolvidas pelo Grupo de
Trabalho GRADEp, mantido pela RNP, tendo por objetivo a extensão da perpespectiva tradicional de computação em grade pela inclusão de aspectos de
mobilidade de dispositivos, de usuário e de componentes das aplicações.

1. Introduction
Pervasive computing promises ubiquitously support to users in accomplishing their tasks
[Saha, 2003, Satyanarayanan, ]. Hardware and networking infrastructure to make this
come true are increasingly becoming a reality. Cell phones now include a processor
and storage, PDA-like devices are widely available and becoming increasingly powerful.
Moreover, wireless networking standards, such as IEEE 802.11 and Bluetooth, provide
local connectivity for mobile nodes, while the Internet provides world-wide connectivity.
On the other hand, researches in GRID Computing are motivated by the need of
coordinated access to shared resources in dynamic, geographically disperse, often multiinstitutional, distributed environments. Foster [Foster, 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
∗

Sponsored by RNP under the GRADEp Work Group.
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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.
GRADEp is an on-going work of the GRADEp Working Group, sponsored by
Brazilian’s RNP, which aims at extending the traditional grid computing proposal with
the notion of “pervasive grid executions” by incorporating aspects of mobility to the grid
scenario. Such view of pervasive executions rather enhance the challenges that need to
be addressed by grid computing infrastructures. Currently, few applications, if any, are
designed to effectively explore the whole potential of that distributed infrastructure.
In this paper we give an overview of the on-going work in GRADEp. The paper
is structured as follows. Section 2 outlines the main elements of the GRADEp proposal.
Next, in section 3, we introduce a perspective of further extending GRADEp features by
borrowing new elements being maturated in a more experimental branch of our research
– the ISAM Project. Finally, in section 4 we present our concluding remarks, shortly
describing our next steps in GRADEp development.

2. The GRADEp Proposal
GRADEp’s main goal is to develop a middleware over which typical applications from the
Grid Computing scenario would be built under the perspective of a pervasive execution.
Towards this goal, GRADEp proposes a middleware and deﬁnes building policies for
assembling the “pervasive environment” from currently existing computing resources.
At the physical level, the GRADEp proposal assumes an existing wired network
backbone, which is extended by leaf nodes, those may be both wired and wireless devices.
A core concern at this level is that leaf nodes would exhibit a mobile behavior, meaning
the access point to the wired backbone may change over time. Moreover, leaf nodes need
not to be connected full-time to the wired backbone. Although such behavior is more
often observed with wireless devices, which disable their wireless link in order to reduce
battery consumption, we assume users with wired devices also would decide to operate
disconnected since it would lead to a more general and ﬂexible solution.
At the logical level, the distributed infrastructure that builds up the GRADEp pervasive environment is structured in a peer-to-peer (P2P) network of computing cells. Each
cell in the system is identiﬁed by a system-wide unique cell identiﬁer (the cell’s name).
The notion of computing cell resembles that of Virtual Organizations[Foster, 2001] as
each cell has autonomy to establish access policies to its own resources. Moreover, cells
would be seen as institution boundaries, though an institution would decide to split its
resources in several cells too and that should not compromise the system.
P2P cell networking is an effective way of conferring scalability to the system.
Since it is an inherently dynamic structuring, it would be easy to extend the system by
aggregating new cells. Further, inserting a new cell should not be an expensive operation,
because, by construction, each cell in system need not to know about every other cell in
the system, but just a subset of those cells. The set of know cells of a given cell in a given
time deﬁnes its neighborhood. A cell’s neighborhood may be tuned during the life-time
of the system by considering afﬁnity aspects (e.g. geographical proximity, economical
cost, quality of resources or, more generally, quality of the services provided by cells) to
other cells in the system.
Internally, each cell is build up of a cell base and a set hosts (wired and wireless).
The cell base is a virtual, eventually distributed, entity inside the cell responsible for
running the cellular instances of the middleware services. It acts as a reference point
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for both the remaining nodes in the cell and the other cells in the system. Thus, it allows
nodes inside a cell to exhibit a more dynamic behavior and it is a key element in supporting
disconnected operation and mobility of leaf nodes.
Every host is assigned a system-wide unique host identiﬁer (HostId) which is built
relative to the identiﬁer of the home-cell of the device (i.e., the cell in which the device
was originally registered). Additionally, each host has a certiﬁcate, signed by the homecell’s manager, which is used to authenticate that host’s issued operations. Being able to
identify resources and, more speciﬁcally, mobile hosts in the system is a key concern in
order to securely support guest devices in a cell.
Similarly to hosts, users have certiﬁcates signed by their home-cell managers.
The user’s certiﬁcates is used to authenticate user’s operations and for checking user’s
access permissions to resources. An important concern regarding to GRADEp users is
that they are also mobile, meaning the system needs to provide them access to their data
and applications in different devices and, eventually, in different cells.
2.1. GRADEp Core Concepts and Components
The computing model adopted in GRADEp is based on the OX abstraction deﬁned by
Yamin [Yamin, 2004]. An OX consists of an object (autonomous entity which encapsulates code and data) managed middleware, which allows one to bind meta-attributes at
run-time to that object. Further, an OX typically has its own execution thread and may,
optionally, exhibit a mobile behaviour (i.e., it may migrate between devices).
GRADEp applications may be seen, therefore, as collections of OX spread over
the distributed infrastructure. Typically, the application starts by the creation of one OX
and grows over the resources in the environment through two mechanisms: (i) remote
instantiation of other OX and (ii) OX migration between nodes.
Though the OX concept resembles that of mobile agents, in the GRADEp proposal, differently from pure agent systems, there is clearly the notion a distributed identity of a GRADEp application. Such identity is represented in the form of an system-wide
unique ApplicationId. Hence, the middleware is aware of the whole application
life-cycle, being able to relate such application to the user who launched it (i.e., the application’s owner and its permissions in the system), as long as to the resources (hosts)
currently allocated for the application. Such information enables the implementation of
single-sign-on authentication schemes.It would also be used as base for an accounting
mechanism for the pervasive grid.
In order to handle the high degree of heterogeneity in the system, the middleware
is structured in a minimum core. Pluggable services are loaded on-demand to extend this
base core. The services loading mechanism is guided by a per-host middleware proﬁle,
which binds an device-optimized implementation to each abstract service interface as long
as deﬁnes the loading strategy that must be used for a given service (at bootstrap time or
on-demand). Such proﬁles are described as XML documents. Three components form
the minimum GRADEp core:
• the ProﬁleManager, which manages the middleware proﬁle data;
• the ServicesLoader, which is responsible by the on-demand download and installation of services executable code from the pervasive code repository; and
• the ServicesManager, which controls services activation and life-cycle bases on
the information deﬁned in the middleware proﬁle.
2.2. GRADEp Services
Among the services being developed in GRADEp, we highlight:
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Cell Information Base – implements the cells catalog of resources, users and currently
running applications;
Executor – provides operations for controlling application life-cycle, executing remote
action in behalf of an application, remote OX instantiation and migration;
Scheduler – guides the target host selection for remote OX instantiation and migration,
considering in the decision taking dynamic aspects of the system;
Resource Broker – enforces resource access control and allocation policies;
OXManager – supports the OX meta-attributes in the pervasive environment;
WORB – object-request broker with support for disconnected operation semantics.
CodeRepository – the pervasive code repository used by on-demand code installation;
User Virtual Environment – pervasive access to user’s private data and preferences;
Collector – implements a monitoring scheme based on parameterizable sensors.

3. GRADEp-ISAM Integration: joining research efforts
The ISAM Project (http://www.inf.ufrgs.br/~isam), another branch in our
Pervasive Computing Systems research, aims at providing an integrated solution from
programing language to execution environment for building general purpose pervasive
applications. 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.
We envisage two possible ways GRADEp would take beneﬁt of ISAM research: (i) by borrowing new services targeted to the pervasive computing scenario and
(ii)through the deﬁnition of new frameworks that would make easier for one to build distributed adaptive applications. Regarding to frameworks, we highlight a master-worker
with adaptive job-size and a dependency-graph-oriented frameworks under development
in ISAM. With respect to services, two promising works are the Perdis and Dimi services.
Those services are brieﬂy described in the following sections.
3.1. Perdis: a pervasive discovery service
The PerDiS (Pervasive Discovery Service)[Schaeffer Filho et al., 2004] allows resources
to register themselves in directory services, and users to query these directories. The
pervasive computing imposes to the design of a discovery service new requirements and
challenges. Among them, we can highlight adaptive behavior in response to context
changes, expressiveness for resource description, large-scale resource discovery support,
timely aspects related to resource access and self-healing strategies for consistency maintenance. Figure 1 outlines the components of the PerDiS architecture, which aims to
address this set of requirements. Next, the main aspects related to each component are
discussed.
Resource component (RC) – is resposible for (a) managing the descriptive properties
related to a resource speciﬁed by a XML document and (b) periodically indicating
the availability of a resource.
User component (UC) – allows the user to perform the discovery process. It provides
a query building mechanism. One of the main shortcomings of current discovery strategies is the lack of expressiveness for representing resources and query
speciﬁcations [Chakraborty and Chen, 2000]. PerDiS proposes a language which
is expressive for resource description/query speciﬁcation, ease for extension and
possible to interoperate with other strategies. In order to address these issues we
are using a XML based approach for building resource descriptors and search
queries.
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Figure 1: Components of the discovery architecture

Discoverer base (DB) and Discoverer proxy (DP) – act as a catalog of resources in an
execution cell and in a speciﬁc node respectively. A DP instance manages the local resources made available in a speciﬁc ISAMpe node (the host itself, a database
server, a ﬁle server, etc) and communicates with the DB instance to catalogue these
resources at execution cell level. Resources and users communicate with a proxy
instance of the discovery service. A discoverer base has some additional
modules not found in a discoverer proxy which provide (a) a history along
with each DB, that tries to identify criteria and results previously processed for a
given user and (b) support for peer-to-peer communication among the cells that
make up the ISAM pervasive environment to enable large-scale resource discovery.
3.2. Dimi: a service for application-level multi-cast in pervasive environments
Application-level multicast (ALM) dissemination as opposed to IP Multicast, has becoming an alternative for group comunication, offering accelerated initialization, simpliﬁed conﬁguration and better access control, to the cost of additional network load
[Pendarakis et al., 2001]. ALM do not demand heavy control over the infrastructure of
the network (routers, protocols and software). The communication topology used in ALM
is an overlay network made by endhosts, that exchange data using unicast transmissions.
DIMI (Information Multicast Disseminator) [Moraes, 2004] is an ALM service
designed to outﬁt necessary features ISAM’s architecture. DIMI sends data from one
origin to an arbitrary number of destinations. DIMI’s overlay network adapt itself to
the underlying phisical network, accordingly to user parametrization and to the state of
service members at running time.
DIMI proposes an algorithm that seeks to improve scalability to the service, by
potencially relieﬁng the overlay network’s root node from handling multiple concurrent
requests. DIMI supports message priorization and uses dissemination ﬁlters. Also, DIMI
support planned disconection and user mobility in the ISAMpe. To comply with the ISAM
architecture, DIMI dissemination model has the following objectives: (i)escalability:
DIMI has to avoid bottleneck caused by the concurrent entry of new consumers on the
system; (ii) dynamic adaptation: DIMI has to adapt on the ﬂy to the dinamic caracteristics of the execution environment, redirecting data and creating new connections according the state of the service’s members; (iii) suport to planned disconection: DIMI has to
permit that connectivity restricted computational devices be part of the dissemination; (iv)
suport to user mobility on the ISAMpe (v) ﬁlter utilization: ﬁlters are processing done on
the data disseminated to turn its size small and, consequently, save network resources and
optimize dissemination performance.
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Figure 2: DIMI architecture and its main components.

DIMI architecture is composed by chained DUs (Dissemination Units) responsible
for data transportation from the producer to all the consumers (ﬁgure 2). Users use PEPs
(Producer Entry Points) and CEPs (Consumer Entry Points) to, respectively, send data to a
channel and receive data from it. The fundamental behaviour of a DU is receive data from
a producer and send it to a number of consumers. DIMI can handle many simultaneous
channels.

4. Concluding Remarks
GRADEp is currently an on-going work. An stable version of the GRADEp middleware
is scheduled to be released early in the second quarter of 2005. Such release will be
presented to the community in the SBRC2005 event.
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Instituto de Informática, UFRGS – Porto Alegre, RS, Brasil
UniLaSalle – Canoas, RS, Brasil
COPPE/Sistemas, UFRJ – Rio de Janeiro, RJ, Brasil
kayser@cos.ufrj.br,

lassantos,geyer @inf.ufrgs.br, ines@cos.ufrj.br

Abstract. Several works on grid computing have been proposed in the last years.
However, most of them, including available software, can not deal properly with
some issues related to control of applications that spread a very large number of
tasks across the grid network. The GRAND (Grid Robust Application Deployment) model is a step toward dealing with these kinds of applications. GRAND
is an architectural model based on partitioning and hierarchical submission and
control of such applications. It can control the execution of a huge number of
distributed tasks preserving data locality while reducing the load of the submit
machines. GRAND also offers a simple, but yet powerful, application description language, GRID-ADL (Grid Application Description Language). This paper presents a prototype implemented using the ISAM/EXEHDA system, which
implements some of the main functionalities of the GRAND model.

1. Introduction
Many applications have a high demand for computational resources such as CPU cycles and/or data storage. For instance, research in bioinformatics [Kurata 2003] and high
energy physics (HEP) [Bunn and Newman 2003] usually requires processing of large
amounts of data using processing intensive algorithms. Usually, these applications are
composed of tasks and most systems deal with each individual task as if they are standalone applications. Very often, the application is composed of hierarchical tasks that need
to be dealt with altogether, because either they need some feedback from the user or they
need to communicate. These applications can also present a large-scale nature and spread
a very large number of tasks requiring the execution of thousands or hundreds of thousands of experiments.
These high demand applications can proﬁt of a grid environment. Several works
on grid computing have been proposed in the last years [Foster and Kesselman 1998,
Roure 2003, Berman, Fox and Hey 2003]. However, scheduling and execution management of applications that spread a very large number of tasks is still a technical and scientiﬁc challenge mainly due to two aspects. First, the large number of tasks can stall
the submission machine when there is a centralized component to dispatch the application. Second, execution monitoring and handling errors manually is not feasible since
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such applications (a) use a great amount of resources, and (b) can take several days or
weeks to successfully terminate. The management and monitoring of the many tasks that
compose these kinds of applications can become cumbersome and very often the user is
forced to write code in some script language in order to keep track of the huge number of
experiments. Another issue is related to the fact that these tasks can present dependencies
through ﬁle sharing, which adds another degree of complexity to the problem.
The GRAND (Grid Robust Application Deployment) model provides management and monitoring of applications that spread a very large number of tasks in grid environments [Vargas, Dutra and Geyer 2003], [Vargas, Dutra and Geyer 2004] . It provides
an architectural model to be implemented at a middleware level. It has a simple application description language as input. The dependencies between tasks are programmed
using data ﬁles. User describes only the task characteristics and the dependencies between
tasks are inferred automatically through a data ﬂow dependency analysis. The GRAND
model handles three important issues in the context of applications that spread a huge
number of tasks: (1) partitioning applications such that dependent tasks will be placed in
the same grid node to avoid unnecessary migration of intermediate and/or transient data
ﬁles, (2) partitioning applications such that tasks are allocated close to their required input
data, and (3) distributing the submission process such that the submit machine does not
get overloaded.
To evaluate the GRAND model, the application submission and execution control
are being implemented using the Java language and the EXEHDA system [Yamin 2003].
In this text we present some details of this implementation. The remaining of this text
is organized as follows. In Section 2 we outline the GRAND model. We present and
discuss our prototype in Section 3. Finally, we conclude this text with our ﬁnal remarks
and future work in Section 4 .

2. The GRAND model
We designed an architectural model considering that the resources and tasks are modeled
as graphs. At the resource side, each node corresponds to a grid site, and therefore has
information about individual resources in the site, including access restrictions, computational power, costs etc. The edges of the resources graph correspond to the connections
available between the grid nodes. At the application side, each node corresponds to an
application task, and each edge represents a task dependence that indicates a precedence
order. The GRAND model relies on already available software components to solve issues
such as allocation of tasks within a grid node, or authorization control.
Describing the application The management and monitoring of applications in grid
computing environments is an important problem to be considered, because the user needs
to keep track of all experiments, process results, and deal with fault experiments. A
typical application that runs on grid environments is usually composed by many tasks.
These tasks can have dependencies through data ﬁles. In order to be able to keep track
of these tasks, users usually resort to script languages that help them to maintain control
over the tasks being executed.
As most users are acquainted with this kind of routine, we opted to maintain this
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classical approach, and provide to the user a simple description language that can quickly
represent the user applications and needs. We propose a description language simple yet
powerful.
Few works in the literature have approached this problem and provide a description language by which the user can describe the nature of the application. For example,
VDL [Foster 2002], in the context of the GriPhyN project[Avery and Foster 2001], is being used by physicists, with help from the computer scientists, to describe task dependencies that are converted to a graph represented in another language used by Condor DAGMan [Thain, Tannenbaum and Livny 2003]. Condor DAGMan manages task dispatching
based on this graph.
Our description language called GRID-ADL (Grid Application Description Language) [Vargas, Dutra and Geyer 2004] combines features of the VDL and Condor DAGMan languages, and extends their functionalities. GRID-ADL has the legibility and
simplicity of shell scripts and DAGMan [Thain, Tannenbaum and Livny 2003] language
while presents data relations that allow to infer automatically the directed acyclic graph
(DAG) in the same way Chimera [Foster 2002] does. The user speciﬁes a ﬁle describing
its tasks, indicating input and output ﬁles, and the application graph is inferred by our
system. We also added to our language some shell script like constructions.

Submitting the Application The GRAND proposal for application submission is a
management mechanism that can control the execution of a huge number of distributed
tasks. In our design we control the application through a hierarchical organization of controllers that is transparent to the user. We believe a distributed hierarchical control organization meets the applications needs, is scalable [Krayter, Buyya and Maheswaran 2002]
and can alleviate the load of the submit machine avoiding stalling the user working machine.
The application submission and control is done through the following hierarchy of
managers: (level 0) the user submits an application in a submission machine through the
Application Submit; (level 1) the Application Submit partition the application
in subgraphs and send to some Submission Managers the task descriptions; (level 2)
a Submission Manager instantiates on demand the Task Managers that will control
the task submission to the local resource management systems (RMSs) on the grid nodes;
(level 3) RMSs on grid nodes receive requests from our Task Managers and schedule
the tasks to be executed locally.
The higher level of the application control must infer the DAG and make the partitioning. The user submits his/her application through a submit machine that is a machine
that has the Application Submit component installed, which is our higher level controller. The Application Submit is in charge of: (a) processing the user submit ﬁle
describing the tasks to be executed; (b) partitioning the tasks into subgraphs; (c) communicating to the Submission Managers; and (d) showing, in a user friendly way, the
status and monitoring information about the application.
Subgraphs deﬁned by the partitioning algorithm are assigned to the second level
controllers, called Submission Managers, which will instantiate the Task Manager
processes to deal with the actual submission of the tasks to the nodes of the grid. This
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third level is necessary to isolate implementation details related to speciﬁc local resource
managers. The Submission Manager main functions are :
when some task have dependencies with other subgraphs assigned to another Submission Manager, these Submission Managers will communicate to synchronize.
to create daemons called Task Manager to control the actual task execution.
Each daemon keeps control of a subgraph of tasks deﬁned by the partitioning;
to keep information about computational resources; and
to supply monitoring and status information useful to the user. It stores in log
ﬁles the information in a synthetic way. This information is sent to the Application Submit that has the responsibility to present it to the user. This periodic
information ﬂow is also used to detect failures.
The Task Manager is responsible for communicating with remote machines and
launching tasks to remote nodes. It works similarly to a wrapper being able to communicate with a speciﬁc local resource manager.
Figure 1 illustrates the three main components of our model and their relationship.

Figure 1: Hierarchical task management main components

When the user submits his/her application in the Submit Machine, the Application Submit can already be active or can be started due to the current request. When an
application submission request arrives to the active Application Submit, the application is partitioned in subgraphs. The Application Submit uses its local information
and choose one or more Submission Managers to accomplish the required tasks. The
chosen Submission Managers will receive subgraphs in an internal representation. At
this moment, there is no transfer of executables or input data ﬁles. Then, periodically
the Submission Managers will communicate to the Application Submit to report
about the execution progress. This communication provides online monitoring information to the user and also fault detection. Each Submission Manager must ﬁnd the most
suitable resources to run its subgraphs.
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The Task Manager is responsible for translating the internal subgraph description to the appropriate format for tasks submission. For example, if it communicates with
a Condor pool, it must prepare a Condor submit ﬁle and send the command to start tasks.

3. AppMan: a GRAND prototype
In this section we give some details about AppMan, a prototype of GRAND implemented over the EXEHDA system. The user provides an application description as input to our prototype. The user must use our description language GRID-ADL. Using
GRID-ADL, only the task characteristics are speciﬁed. Task dependencies are inferred
automatically through a data (ﬁle) dependency analysis. A parser which reads the input ﬁle and infers the directed acyclic graph (DAG) was implemented using the JavaCC
[Java Compiler Compiler] tool. After getting the DAG, the graph is partitioned. Then, the
prototype can execute the tasks according to the precedence order detected.
Application submission and execution control are implemented using the Java language and the EXEHDA system. EXEHDA (Execution Environment for High Distributed
Applications) [Yamin 2003] has facilities to allow the implementation and execution of
distributed applications.
The code is organized in three packages: grand.parsing, grand.clustering and
grand.appman. The main class of the grand.parsing package is the SimpleParser. This
class was generated with javacc and implements the GRID-ADL grammar. The class
ApplicationDescription stores information parsed. After all ﬁle is parsed, the DAG is inferred and is stored in DAG class of grand.clustering package. The grand.appman package
implements the submission and control of the DAG partitioned. It also has some classes
to implement a simpliﬁed monitoring graphical user interface.
The graphical interface was built to provide user with execution feedback. The
application task graph is presented with four possible colors for each node which represents a task: (a) red: it depends on a data not yet available; (b) blue: task ready to execute,
waiting for a free resource; (c) yellow: represents a running task; (d) green: a ﬁnished
task (it was already executed).

4. Conclusion
This paper presented the GRAND framework for application management in grid environments, whose central idea is to have a hierarchical organization of controllers, where
load of the user machine (submit) is shared with other machines. Our proposal wants to
take advantage of hierarchical structures, because this seems to be the most appropriate
organization for grid environments. We also presented a prototype that is being developed
using the EXEHDA system. Some main contributions of our prototype implementation
are the possibility of veriﬁcation of (a) the soundness of the GRAND model, and (b) the
potential of the EXEHDA programming environment.
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Abstract. Grid is a computational environment in which applications can use
multiples distributed computational resources in a safe, coordinated, efﬁcient
and transparent way. Besides, data integration systems are distributed and they
can make use of Grid environments to obtain a better performance and a rational use of available resources. This work describes a proposal for the distribution, allocation and execution of wrappers in CoDIMS data integration system
using a Grid environment.
Resumo. Grid é um ambiente de computação no qual aplicações podem utilizar
múltiplos recursos computacionais distribuı́dos de forma segura, coordenada,
eﬁciente e transparente. Por sua vez, sistemas de integração de dados são por
natureza distribuı́dos e podem se beneﬁciar de ambientes Grid para melhor desempenho e uso racional dos recursos disponı́veis. Este trabalho descreve uma
proposta para a distribuição, alocação e execução dos wrappers do sistema de
integração de dados CoDIMS, utilizando um ambiente de Grid.

1. Introdução
Nos dias de hoje, a quantidade de dados disponı́vel vem aumentando consideravelmente.
Com o advento da Web, qualquer indivı́duo ou organização pode se tornar um fornecedor de informação sem requerer autorização. Uma grande quantidade de informações e
serviços, heterogêneos e distribuı́dos, está prontamente disponı́vel, e os usuários, cada vez
mais, necessitam de uma visão integrada dos dados disponı́veis a partir dessas fontes. Na
tentativa de fornecer uma solução para esse problema, sistemas de integração de dados
vêm sendo desenvolvidos [Biancardi et al., 2004]. A integração de dados de múltiplas
fontes é um problema que vem demandando pesquisa na comunidade de Banco de Dados por mais de uma década [Sheth and Larson, 1990, Halevy, 2003], tendo recebido, nos
últimos anos, um impulso signiﬁcativo.
Diversas nomenclaturas têm sido usadas para referenciar sistemas de integração,
tendo ultimamente convergido para sistemas middleware de integração de dados. Tais
sistemas visam a fornecer uma única visão, uniforme e homogênea, dos recursos (dados
e ambientes) distribuı́dos e heterogêneos [Barbosa, 2001] (ﬁgura 1).
Para ser possı́vel proceder a integração de dados heterogêneos, torna-se necessário
transformá-los para um único modelo de dados, chamado modelo global ou canônico. Por
exemplo, para se integrar três fontes, sendo a primeira XML, a segunda Relacional e a
terceira Orientada a Objetos, assumindo o modelo global com sendo Relacional, deve-se
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Figura 1: Middleware para Integração de Dados.

primeiro converter de XML e OO para Relacional para ser possı́vel realizar a integração
(ﬁgura 2). Tal conversão é realizada pelos wrappers. Além disso, eles são utilizados para
prover a comunicação com as fontes de dados. Assim, os wrapper são de fundamental
importância para os sistemas middleware de integração de dados.

Figura 2: Wrappers em um Sistema Integrador.

Como o ambiente de integração é por natureza distribuı́do, sistemas de integração
de dados podem se beneﬁciar de um ambiente Grid, no que se refere a alocação
de wrappers, para um melhor desempenho do sistema como um todo, . Grid
[Foster and Kesselman, 1999], é um ambiente de computação no qual as aplicações podem utilizar múltiplos recursos computacionais distribuı́dos geograﬁcamente de forma segura, coordenada, eﬁcaz e transparente. Além disso, Grid tem recebido atenção especial
da comunidade cientı́ﬁca. No que diz respeito a banco de dados, estão sendo propostos
padrões para o desenvolvimento de serviços Grid de banco de dados, focados principalmente em prover acesso consistente a bancos de dados existentes, gerenciados de maneira
autônoma [GridForum, 2004]. Segundo [Abiteboul et al., 2003], ”é importante explorar
oportunidades para combinar novas tecnologias com banco de dados, de forma a incrementar o uso da informação”.
1.1. CoDIMS
O CoDIMS (Conﬁgurable Data Integration Middleware System) [Barbosa, 2001,
Barbosa et al., 2002, Trevisol, 2004] é um middleware para integração de dados baseado
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no conceito de framework, cuja principal caracterı́stica é o fato de ser ﬂexı́vel e conﬁgurável, podendo ser adaptado para ser utilizado em diversos domı́nios de aplicação
que exigem diferentes tipos de serviços de integração. Um exemplo de adaptação é o
CoDIMS-G [Fontes et al., 2004], que é uma instância do framework CoDIMS que vem
sendo desenvolvida para suportar aplicações visuais (cientı́ﬁcas) executando em um ambiente de Grid.
Na implementação original do CoDIMS, todos os seus componentes, inclusive
os wrappers, estão instalados no mesmo servidor. Isso acarreta sobrecarga do servidor,
gerando lentidão na sua execução. Dessa forma, no caso dos wrappers, mostra-se importante distribuı́-los em outras máquinas para: 1) reduzir a carga do servidor CoDIMS;
2) executar em paralelo as sub-consultas a serem encaminhadas a cada fonte de dados;
3) armazenar o conjunto resultado proveniente da execução de cada sub-consulta, permitindo o uso de transações distribuı́das [Özsu and Valduriez, 2001] durante a execução
do Plano de Execução de Consultas (PEC) [Pinheiro, 2004]. Assim, como o desenvolvimento de serviços Grid [Foster et al., 2002] fornece uma transparência para as aplicações
de usuários no que diz respeito a heterogeneidade do ambiente, nada mais natural do que
usufruir de um ambiente Grid para melhor distribuir o processamento dos wrappers do
CoDIMS pelos recursos disponı́veis em tal ambiente.

2. Trabalhos Relacionados
Na literatura são encontradas diversas propostas e sistemas voltados para o problema
de integração de dados heterogêneos e distribuı́dos. Dentre eles, e mais relacionados
a este trabalho, destacam-se: MOCHA [Rodriguez-Martinez and Roussopoulos, 2000],
OGSA-DAI [Atkinson et al., 2002], OGSA-DQP [Alpdemir et al., 2003], SkyQuery
[Malik et al., 2003] e CoDIMS-G [Fontes et al., 2004].
No MOCHA, os wrappers (DAP - Data Access Provider) são previamente instalados em máquinas próximas às fontes de dados ou nas próprias fontes, não suportando
efetuar uma realocação de DAP, em tempo de execução, caso ocorra sobrecarga de alguma
máquina onde existe um DAP instalado.
O OGSA-DAI, que pode ser visto como um wrapper e não como um sistema
integrados de dados completo, não possui a funcionalidade de realocação de instâncias
GDS (Grid Database Service), em tempo de execução, em outros nós de um Grid onde
exitem OGDA-DAIs instalados.
No OGSA-DPQ, nenhuma integração de esquema e resolução de conﬂitos é suportada durante a importação dos esquemas: os mesmos são simplesmente acumulados e
mantidos localmente. Além disso, o plano de execução de consulta gerado pelo mesmo é
estático, não permitindo a realocação de seus operadores situados em nós sobrecarregados.
No projeto Skyquery, que fornece uma arquitetura baseada em wrapper-mediator,
os Web Services são implantados em cada banco de dados, sendo a principal interface de
comunicação e encapsulamento tanto para o processador de consulta quanto para o tradutor de fontes de dados. Contudo, este projeto adota uma abordagem de processamento de
consulta centralizado.
O CoDIMS-G usa o ambiente de Grid para a execução em paralelo de programas sobre uma grande base de dados. Este não tem o objetivo de ser uma extensão do
CoDIMS, de forma a adaptá-lo de maneira mais geral, ao ambiente de Grid para efetuar
integração de dados heterogêneos, mas sim usar Grid para a solução de um problema
especı́ﬁco.
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De maneira diferente, esta proposta visa a adicionar uma sistemática ao CoDIMS
de forma que as instâncias de seus wrappers possam ser alocadas dinamicamente para
serem executadas em nós de um Grid, aproveitando os recursos disponı́veis e distribuı́dos
em tal ambiente. Com isso, pode-se ter uma execução distribuı́da e paralela do PEC
possibilitando um melhor desempenho do sistema.

3. Contribuições Esperadas
Este trabalho apresenta uma proposta para estender o CoDIMS com um mecanismo
de distribuição, alocação e execução de seus wrappers em nós de Grid, através da
incorporação de uma nova camada denominada Wrapper-Grid. A partir desta nova abordagem, espera-se os seguintes resultados para o projeto CoDIMS: primeiro, possibilitar a
execução paralela dos wrappers; segundo, alocar/realocar instâncias destes wrappers em
nós de um Grid visando a um melhor uso dos recursos computacionais disponı́veis; terceiro, disponibilizar os conjuntos resultados (dados homogêneos) oriundos das fontes de
dados em um ambiente distribuı́do proporcionando a execução distribuı́da e PEC.

4. CoDIMS para Grid
O CoDIMS para ambiente de Grid possui uma arquitetura de quatro camadas, que são:
Aplicação, Integração, Wrapper-Grid e Fontes de Dados (ﬁgura 3).

Figura 3: Arquitetura do CoDIMS em um ambiente de Grid.

A camada de Wrapper-Grid é formada pelos Wrappers Grid Components
(WGCs), sendo que cada WGC está instalado em um nó especı́ﬁco do Grid. WGC é
baseado em serviços Grid que encapsulam as funcionalidades de wrappers, com o intuito
de assistir na execução de sub-consultas em cada fonte de dados. Na base deste componente é usado o Globus toolkit [Globus, 2004], que é uma implementação de referência
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OGSA [Foster and Gannon, 2003]. Este componente estende os serviços Grid para suportar as seguintes funcionalidades dentro do cenário de integração de dados: a) criar e
publicar os serviços de integração (Create Publish Service - CPS) oferecidos pelo componente; b) encapsular as funcionalidades básicas de um wrapper (comunicação com a
fonte de dados e tradução entre modelos de dados) em um ”serviço wrapper”(Wrapper
Service - WS); c) enviar uma instância de um serviço (Send Service - SS) criado por um
componente WGC, mais precisamente um serviço wrapper, para um outro componente
WGC no Grid; d) receber e executar uma instância de serviço (Received Execution Service - RES) enviada por um componente WGC diferente; e) notiﬁcar o sistema integrador
quando uma consulta for ﬁnalizada (Notify Query End -NQE). Outros serviços podem ser
necessários para aplicações especı́ﬁcas.

Figura 4: Wrapper Grid Component (WGC).

Na conﬁguração inicial de uma instância do CoDIMS, cada WGC é alocado em
um servidor especı́ﬁco (nó do Grid), sendo que para cada fonte de dados distinta existe
um WGC associado (ﬁgura 3).
Quando do uso do sistema, o usuário submete uma consulta, através da camada
de Aplicação, que é passada para a camada de Integração. Nesta, o componente Processamento de Consulta a transforma em um PEC, incluindo as sub-consultas a serem
processadas em cada fonte de dados. O PEC é encaminhado para o componente Acesso
aos Dados que, para cada sub-consulta, realiza duas atividades: primeiro, faz uma análise
da capacidade ociosa dos nós do Grid para decidir em qual nó do Grid uma instância WS
a ser criada por um WGC será executada: no próprio nó ou em outro. Segundo, interage
com o componente WGC responsável pela fonte de dados a ser consultada informando
em que nó tal instância WS deverá ser executada. Isso é possı́vel pois, uma instâcia WS
de um WGC pode ser executada por qualquer outro WGC no Grid. Cada instância WS estabelece, então, uma conexão com a fonte de dados respectiva, repassando a sub-consulta
que a mesma terá que processar. O resultado desse processamento é retornado para esta
instância WS, sendo convertido do modelo nativo da fonte para o modelo de dados global.
Este resultado é armazenado no nó onde se situa a instância WS, devendo o componente
WGC deste nó, notiﬁcar o componente Acesso aos Dados da localização (endereço do
nó e diretório) do conjunto resultado da sub-consulta. Esta informação é armazenada em
uma estrutura de dados, onde existe uma associação entre consulta e sub-consultas com
a respectiva localização do conjunto resultado. Tal sistemática garante que os conjuntos
resultado de cada sub-consulta ﬁcam armazenados em diferentes nós do Grid, permitindo
assim, a continuidade da execução do PEC de forma distribuı́da e em paralela das suas
operações internas.
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Computação Grid tem se tornado muito popular e muitos projetos tem sido iniciados
para suportar, em parte, a visão de um Grid [Foster and Kesselman, 1999]. Com isso, a
computação Grid tem emergido como um importante novo campo, distinto da computação
distribuı́da convencional, dado que o seu foco está no compartilhamento de recursos e
aplicações inovadoras. Neste contexto, sistemas como Globus toolkit estão sendo desenvolvidos para fornecer um conjunto de serviços grid básicos seguindo o padrão OGSI.
Para suportar aplicações em integração de dados, cujos dados são essecialmente heterogêneos e distribuı́dos, outros tipos de serviços, tais como aqueles caracterı́sticos de
um wrapper, podem ser adaptados para o ambiente Grid. Neste artigo foi apresentada
uma camada de Wrapper-Grid na qual componentes WGCs estão instalados em nós de
um Grid. Também foram apresentadas as funcionalidades que devem ser desempenhadas
pelo componemte Acesso aos Dados para que seja possı́vel utilizar os WGCs presentes
na camada de Wrapper-Grid.
Esta proposta difere-se dos demais trabalhos relacionados nos seguintes aspectos:
apesar de o sistema integrador possuir uma conﬁguração estática inicial com relação aos
WGCs instalados na camada de Wrapper-Grid, instâncias de serviços wrapper (WS) dos
mesmos poderão ser alocadas em qualquer nó do Grid onde existe este componente instalado. Existe um componente WGC para cada tipo distinto de wrapper, que será capaz
de criar, executar e enviar instâncias de wrappers, além de receber instâncias criadas por
um WGC diferente e ser capaz de executar a mesma. Tudo isso objetivando um melhor desempenho do sistema de integração de dados como um todo, aproveitando-se dos
benefı́cios do Grid.
Esta proposta contribui com o projeto CoDIMS por possibilitar a execução paralela dos wrappers; alocação/realocação de instâncias destes em nós de um Grid;
disponibilização dos conjuntos resultados oriundos das fontes de dados em um ambiente distribuı́do, proporcionando a execução distribuı́da do PEC, objetivando um melhor
desempenho. O seu estágio de implementação ainda é inicial com relação ao WGC, sendo
desenvolvido no ambiente Linux e usando a linguagem Java.
Devido à necessidade de realizar uma realocação de instâncias WSs em tempo
de execução, torna-se interessante em trabalhos futuros que o componente Acesso aos
Dados possua a função de monitorar a vazão de cada sub-consulta. Quando identiﬁcada a
necessidade de realocação, uma nova instância será criada para ser executada em um outro
nó com um WGC diferente. Contudo, a instância antiga poderá continuar executando,
pois pode acontecer de, apesar de a nova instância estar executando em um nó menos
sobrecarregado, a instância antiga ﬁnalizar a sua execução antes da nova. Aqui surge a
necessidade de abortar a execução de uma instância caso o resultado já tenha sido gerado
por outra. Dessa forma, o componente que gerar primeiro o resultado deverá notiﬁcar
aqueles componentes que possua instâncias WSs identicas às da sub-consulta em questão.
Um outra funcionalidade a ser adicionada no CoDIMS para Grid seria a
implantação automática de código especı́ﬁco de uma aplicação, realizado através do envio de classes Java para componentes WGCs. Para aquelas fontes com capacidade de
processamento de consulta, classes Java poderão ser aplicadas nos conjuntos resultado,
provenientes destas, com o intúito de efetuar a redução desses conjuntos. Para as fontes com capacidade parcial de execução de consulta, classes Java poderão também ser
responsáveis por efeturar o processamento da sub-consulta. Todas as classes Java serão
primeiro armazenadas em um Repositório de Código (ver ﬁgura 3), a partir do qual são
posteriormente recuperados e implantados, de acordo com sua necessidade.
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Abstract. Grid computing allows sharing resources from different sites.
However, this environment is complex due to its scalability and heterogeneity.
In this work, we present a policy based negotiation module for grid computing
that permits controlling and monitoring grid resources.
Resumo. Uma grade computacional permite compartilhar recursos de
diferentes sites. Entretanto, este ambiente é complexo devido a sua
escalabilidade e heterogeneidade. Neste trabalho, apresentamos um módulo
de negociação de políticas que permite controlar e monitorar os recursos da
grade.

1. Introdução
O avanço das tecnologias de rede tem possibilitado o surgimento de novas aplicações.
Mais recentemente, com a grande disponibilidade de redes de alta velocidade, surgiu a
possibilidade de compartilhar recursos distribuídos geograficamente, surgindo, assim, o
termo Grid Computing (ou grades computacionais). Grade vem a ser uma infraestrutura
de redes que provê segurança, acesso a recursos e outros serviços e permite
compartilhar, de forma controlada e coordenada, recursos entre organizações virtuais ou
VOs Virtual Organizations, [FKT01] e [For04].
Características, tais como escalabilidade e heterogeneidade, influenciam na
complexidade das grades que é maior em relação a um sistema distribuído convencional
em uma rede local. Além disso, as VOs são dinâmicas e possuem, geralmente, suas
próprias regras de compartilhamento e segurança.
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Já o gerenciamento baseado em políticas, ou simplesmente PBM (Policy-Based
Management), permite que recursos de diferentes fabricantes e diferentes sistemas
possam ser gerenciados. Neste artigo, nós apresentamos esta abordagem aplicada a
grades computacionais, de modo a otimizar o seu gerenciamento.
O objetivo deste trabalho é então propor um módulo de negociação baseado em
políticas para o gerenciamento de grades computacionais, de modo a permitir o controle
e o monitoramento dos recursos da grade do Projeto Grad-Giga [GRAD-GIGA].
Na Seção 2 deste trabalho, abordaremos os aspectos de gerenciamento de
sistemas distribuídos e de grades computacionais. A Seção 3 aborda o PBM. A Seção 4
apresenta uma proposta do módulo de negociação de políticas para o gerenciamento de
grades computacionais. Os trabalhos relacionados são apresentados Seção 5 e,
finalmente, a conclusão e os trabalhos futuros relativos a este trabalho na Seção 6.

2. Aspecto de gerenciamento de sistemas distribuídos e de grades
Em um sistema distribuído de larga escala, o mecanismo de gerenciamento deve seguir
requisitos [ST94], tais como: centralizado (múltiplos gerentes), o mais automatizado
possível, estruturado (para delegar as responsabilidades dos múltiplos agentes) e
flexível na identificação dos recursos.
Em se tratando de ambientes de grade, o seu gerenciamento consiste em
[MH04]: identificar os requisitos, combinar os recursos com as aplicações, alocar tais
recursos, e escalonar e monitorar os recursos da grade. Essas ações devem ser tomadas
para garantir o quanto for possível o funcionamento das aplicações da grade. Contudo,
deve-se considerar as seguintes questões [CFK03]:
Recursos gerenciados estendem-se sobre diferentes domínios administrativos;
Configurações heterogêneas;
Diferentes políticas de acesso;
Estabelecimento de um acordo mútuo entre um provedor e consumidor de recursos;
Provedor do recurso concordando em suprir a capacidade que pode ser usada para
desempenhar alguma tarefa em favor do consumidor.

3. PBM: Policy-Based Management
O PBM (Policy-Based Management), Gerenciamento Baseado em Políticas, segundo
[YGT02], oferece uma maneira mais flexível de gerenciamento, já que recursos e/ou
redes podem basear-se em diferentes regras de gerência. Sendo assim, o administrador,
através de ferramentas de política, define as regras de políticas a serem utilizadas. As
políticas definidas devem satisfazer aos seguintes requisitos [Ver00]:
Precisão;
Consistência;
Compatibilidade;
Consistência Mútua;
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Facilidade de especificação;
Intuitividade.
Contudo, não é possível atender a esses requisitos simultaneamente. Por
exemplo, é difícil definir políticas que sejam intuitivas a um operador de redes e, ao
mesmo tempo, compatíveis com os elementos de rede. Logo, há dois diferentes níveis
de políticas:
Nível em que um operador humano seja capaz de definir políticas (Alto nível de
abstração); e
Nível em que dispositivos sejam capazes de aplicar políticas (Baixo nível de
abstração).
A vantagem da tecnologia PBM é permitir a interoperabilidade entre
equipamentos de diferentes fabricantes, até mesmo, sistemas de PBM de diferentes
desenvolvedores. Portanto, neste trabalho, o PBM é utilizado como uma proposta para o
gerenciamento de recursos da grade.
Para atingir os objetivos deste trabalho, foram analisadas duas estratégias para o
gerenciamento baseado em políticas, ambas definidas pela IETF (Internet Engineering
Task Force): o COPS (Common Open Policy Service) e o SNMPConf (Management
Configuration with SNMP). A Tabela 1 apresenta um resumo dessas estratégias.
Tabela 1. COPS x SNMPConf
Status

Protocolo de
transporte

Segurança

Escalabilidade

Maturação

COPS

Proposed
standard

TCP

Autenticação e PEP comunica- Baixa
integridade
se com um
único PDP

SNMPConf

Informational

UDP

Possibilita
SNMPv3:
autenticação e existência
controle
de múltiplos
gerentes
acesso

a Alta
de

O SNMP, como visto na Tabela 1, é um protocolo maduro, devido ao seu tempo
de existência, o que auxilia no desenvolvimento de novas aplicações. Devido a grande
difusão do SNMP, a segunda estratégia foi escolhida para o desenvolvimento deste
trabalho. Anteriormente, a segurança do protocolo era bastante questionada [Ver00],
porém a versão mais recente provê mecanismos de autenticação e controle de acesso.

4. Um Módulo de negociação baseado em políticas
A proposta do módulo de negociação será o de permitir negociar alguns parâmetros de
rede e recursos (como capacidade de processamento, número de máquinas) como base
nas informações de gerência de cada site. O módulo será capaz de interagir o a base de
informações de contabilização e desempenho do site.
O módulo, por ser baseado em políticas, permite a simplificação das operações
de rede e do provisionamento do gerenciamento. A simplificação das operações de rede
é feita por meio de abstrações de alto nível. Estas abstrações podem ser traduzidas em
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informações de configuração e políticas que serão armazenadas na máquina que realiza
o gerenciamento (estação gerente). As informações de configuração e políticas precisam
ser distribuídas aos dispositivos para que estes sejam configurados de acordo com as
políticas de baixo nível, ou seja, ações executadas por cada dispositivo.
Os objetos a serem gerenciados são: quantidade de memória, velocidade de
CPU, carga de processamento e capacidade de disco. Caso um destes objetos não atenda
às requisições de uma tarefa a ser executada na grade, o cliente poderá negociar a
configuração da grade antes da submissão da tarefa, permitindo a sua execução. As
informações sobre o status dos objetos serão obtidas a partir do serviço MDS
(Monitoring and Discovery System) que será descrito a seguir.
4.1. MDS (Monitoring and Discovery System)
O MDS é um serviço do Globus Toolkit e é capaz de prover informação sobre status da
grade e todos os recursos disponíveis (por exemplo, rede, nós, sistemas de
armazenamento).
Este serviço está disponível em duas versões, o MDS2, uma implementação
baseada em LDAP de serviços de informação do Globus Toolkit 2.x, e o MDS3, uma
implementação baseada em OGSI de serviços de informação do Globus Toolkit 3.0 e
3.2.
A Figura 1 apresenta a arquitetura básica do MDS. O MSD possue uma estrutura
hierárquica composta de três componentes principais: GIIS (Grid Index Information
Service), que provê um diretório de dados, GRIS (Grid Resourse Information Service),
que age como um gateway do recurso, e IP (Information Provider), uma interface para
qualquer serviço do recurso.

Figura 1. Arquitetura MDS

4.2. Arquitetura do Módulo de Negociação
O módulo será formado por uma ferramenta que irá obter as informações para a
definição das políticas de controle dos objetos as serem gerenciados, para que o PDP
(Policy Decision Point) decida que ações podem ser executadas pelo PEP (Policy
Enforcement Point). A Figura 2 apresenta a seqüência de ações, desde o registro dos
GRIS de cada recurso ao GIIS, até a execução de uma ação feita pelo PEP.
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Figura 2. Arquitetura do Módulo de Negociação

5. Trabalhos relacionados
A abordagem de gerenciamento baseado em políticas em grades computacionais é
apresentado em [YGT02] e [GGLY03] como um bom candidato para o gerenciamento
de um ambiente tão complexo como a grade. A meta do PBM é aplicar um sistema
integrado de gerenciamento (como gerenciamento de sistema, rede e serviço) que pode
cooperar na computação de grade. [YGT02] e [GGLY03] apresentam um middleware
de gerenciamento de grade baseado em políticas, além de um middleware de rede ativa,
usado para gerenciar o ambiente de grades pela definição de novas políticas. O PBM
está conseguindo obter mais adeptos devido à interoperabilidade entre equipamentos de
diferentes fabricantes. Porém, não fica claro nestes trabalhos qual protocolo de
comunicação é utilizado.
Em [SAF00], é apresentado o SIMONE, um sistema de monitoramento baseado
em SNMP projetado para ser distribuído. Para que seja possível a distribuição do
monitoramento, foi criada uma entidade chamada de ILM (Intermediate Level
Manager), projetada para ser genérica, permitindo uma ou mais camadas serem
interpostas entre o gerente e os agentes. O mecanismo de distribuição proposto para o
SIMONE baseia-se em Script MIB, proposta do grupo DISMAN (Distributed
Management Group) da IETF.
Boros, em [Bor00], apresenta o gerenciamento de redes baseado em políticas
utilizando SNMP. Esta abordagem está sendo investigada pelo grupo de trabalho da
IETF Configuration Management with SNMP , que visa definir uma MIB capaz de
permitir uma configuração baseada em políticas genérica customizada para cada área de
política. Porém, esta estratégia não foi utilizada em grades computacionais.
Sendo assim, o nosso módulo apresenta um mecanismo de controle de recursos
em uma grade computacional baseado em políticas, como apresentado nos trabalhos
[YGT02] e [GGLY03], porém propondo a utilização do protocolo de comunicação
SNMP, um protocolo bastante utilizado em gerência de redes, e utilizando em conjunto
com SNMPConf, em [Bor00].

6. Conclusão
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As tecnologias têm avançado com novos recursos e serviços surgindo rapidamente.
Com este crescimento também surgem alguns problemas como segurança,
disponibilidade de serviços e interoperabilidade dos recursos. A dimensão dos
problemas é ainda maior em se tratando de sistemas distribuídos, principalmente,
grades computacionais.
Um elemento de gerenciamento auxilia no controle e no monitoramento dos
recursos interconectados na rede para a manutenção dos serviços, evitando que
problemas possam ocorrer ou que estes problemas possam ser rapidamente resolvidos.
Porém, muitas empresas já adotam um esquema de gerenciamento que pode
diferir de uma empresa para outra. A solução de gerenciamento baseado em políticas
surge como uma forma de resolver este problema permitindo a interoperabilidade dos
recursos, considerando a heterogeneidade.
Como trabalhos futuros, propomos o desenvolvimento de um mecanismo de
geração de políticas de forma automática, evitando que a definição das políticas fique a
cargo do administrador da grade e extensão do módulo para o controle de outros
recursos, não apenas os descritos na Seção 4.
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Abstract. Our work studies the problem of scheduling tasks in systems of
distributed heterogeneous resources, which communicate via message
passing. In these systems, efficient task scheduling is crucial to obtaining good
performance. The processing costs to send and to receive messages
(traditional ignored by scheduling algorithms) can dramatically influence the
execution time of parallel applications. In this paper, three new strategies are
proposed to enable list scheduling heuristics to handle these overhead costs
appropriately in order to generate efficient schedules for environments such
as Clusters and Computational Grids.
Resumo. Nosso trabalho estuda o problema de escalonamento de tarefas em
sistemas heterogêneos e distribuídos onde a comunicação é realizada através
de troca de mensagens. Nesses sistemas o escalonamento eficiente de tarefas é
crucial para se obter bom desempenho. Entretanto, os custos de
processamento para enviar e receber mensagens, tradicionalmente ignorados
pela maioria das heurísticas de escalonamento, podem influenciar
drasticamente no tempo de execução paralelo das aplicações. Neste artigo
três novas estratégias são propostas, através de uma heurística de list
scheduling, sob o modelo LogP, para minimizar os efeitos adversos que as
sobrecargas das comunicações causam ao makespan das aplicações.

1. Introdução
Numerosas aplicações requerem mais poder computacional que o estado-da-arte
dos computadores seqüenciais pode fornecer para serem executadas em tempos hábeis.
Devido aos altos custos para aquisição e manutenção dos supercomputadores
alternativos como os sistemas de computação paralela e distribuída estabeleceram-se
como formas de agregar poder computacional a custos bastante razoáveis. Surgiram
assim, coleções de computadores tradicionais conhecidas como Cluster Computing e
mais recentemente, foi possível interconectar diversos Clusters localizados em
domínios geograficamente distribuídos, constituindo assim a tecnologia de Grade
Computacional. O escalonamento de tarefas em grades computacionais é bastante
desafiador na busca de escalonadores de baixa complexidade que forneçam boas
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soluções em tempos aceitáveis. Uma vez que, a instabilidade dos recursos e a
necessidade das decisões durante a execução das aplicações impõem a utilização de um
escalonador dinâmico. Entretanto, a tática adotada no projeto EasyGrid consiste em
utilizar um escalonador híbrido, composto por um escalonador estático e outro
escalonador dinâmico. Ao estático compete realizar um pré-escalonamento de tarefas
para aliviar a carga de trabalho do escalonador dinâmico, restando a este, apenas os
ajustes finais momentâneos. Nosso trabalho foca na parte estática do escalonador
híbrido do framework EasyGrid [Rebello 2004]. No escalonador estático, utilizou-se
uma heurística list scheduling, considerada uma técnica de baixa complexidade em
relação as demais existentes, sob o modelo de comunicação LogP. A metodologia
consiste em investigar políticas alternativas, para escalonar mais eficientemente as
tarefas e as sobrecargas decorrentes das comunicações. O presente documento está
dividido em 6 seções. Na Seção 2 é apresentando o problema de escalonamento de
tarefas; a Seção 3 descreve as versões propostas; na Seção 4 são analisados os
resultados dos experimentos realizados; na Seção 5 estão descritas as conclusões e os
trabalhos futuros recomendados; e na Seção 6 estão listadas as referências.

2. O Problema de Escalonamento de Tarefas
Geralmente consiste em designar tarefas que compõem uma aplicação paralela aos
diversos processadores do sistema alvo, ordenando suas execuções. A modelagem do
problema aborda dois modelos, o da aplicação representado por um Grafo Acíclico
Direcionado GAD G=(V,E,H,w), onde V é o conjunto de vértices, E é o conjunto de
arcos. Cada vértice vi  V representa uma tarefa com peso de computação H(vi)
representando a quantidade de trabalho da tarefa e cada arco (vi, vj)  E representa a
restrição de precedência entre as tarefas vi e vj. Um peso Z(vi, vj) é associado ao arco
representando a quantidade de dados a ser transmitida entre as duas tarefas. O segundo
modelo refere-se a arquitetura alvo que pode ser representada por um grafo não
direcionado H =(P,C,h,l), onde P é o conjunto dos processadores; C é o conjunto dos
canais de comunicação que interligam processadores adjacentes; h(p) é o fator de
heterogeneidade representativos do atraso na execução das tarefas; e l é a latência do
canal de comunicação. O custo de computação, ou tempo de execução de uma tarefa vi
em um processador Pj é dado por: Custo (vi ,Pj ) = H(vi) x h(Pj). As características da
comunicação, consideradas relevantes, são definidas através de um modelo de
comunicação que se incorpora ao modelo da arquitetura. O modelo adotado é o modelo
LogP [Culler 1993], que considera parâmetros que permitem o cálculo preciso de cada
comunicação realizada entre dois processadores. Tais parâmetros são: L – latência, o –
sobrecarga de processamento das comunicações, g – gap, intervalo mínimo entre duas
sobrecargas, P – número de homogêneos processadores. A fim de atingir maior
precisão, convém especificar separadamente as sobrecargas de envio e de recebimento.
Uma vez definidos os modelos e estabelecidos os critérios sob os quais se realizará o
escalonamento é possível determinar o Makespan = max{ST(vi, Pj) + H(vi) x h(Pj)}  vi
 V. Onde ST(vi, Pj) é o tempo de início de uma determinada tarefa vi em um
processador Pj. O objetivo das heurísticas de escalonamento é minimizar esse valor.
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3. A Heurística Proposta
As estratégias apresentadas nesta pesquisa são extensões do trabalho de
Kalinowski, Kort e Trystram [Kalinowski 1999] que adaptaram uma heurística,
formulada originalmente no modelo de latência, aos parâmetros do modelo LogP,
originando a ETFRGC (Earliest Task First Reservation Garbage Collection) ambas
para ambientes homogêneos. Em nosso trabalho as estratégias propostas são
implementadas em uma heurística básica List Scheduling, a prioridade de ordenação da
lista de tarefas candidatas ao escalonamento é o atributo nível, e dois critérios
sucessivos de desempate foram adotados: conível e caminho crítico. Assim, a
metodologia dos autores originou a LSRGCV0 e as três novas estratégias alternativas
deram origem às versões LSRGCV1, LSRGCV2 e LSRGCV3, descritas a seguir. As
figuras apresentam exemplos hipotéticos, apenas para ilustrar os passos de cada versão,
os processadores P0 e P1 possuem fator de heterogeneidade de 1 sendo os mais rápidos e
o processador P2 é o mais lento com fator de atraso de 2.
3.1. LSRGCV0 (versão 0)
A Figura 1 ilustra etapas desta versão que podem ser resumidas nos seguintes
tópicos: Após o escalonamento de cada tarefa vi em Pj uma área de reserva R é prevista
no processador Pj, grande o suficiente para acomodar todas as possíveis sobrecargas de
envio; A cada tarefa escalonada, caso seja sucessora de vi e designada a processador
diferente de Pj, uma sobrecarga de envio Os é escalonada em R e ao término desta
sobrecarga é transmitida a mensagem de dados. Depois que a mensagem chega ao
processador destino, a respectiva sobrecarga de recebimento Or é escalonada.
Considerando que tarefas sucessoras de vi podem ser designadas ao mesmo processador
Pj o espaço destinado a essas sobrecargas de envio não é utilizado, tornando-se inútil.
Por isso, ao fim do escalonamento é aplicada uma rotina de Garbage Collection (coleta
de lixo) que ajusta os tempos de início das tarefas. Na Figura 1 os espaços inativos
estão marcados pelos asteriscos.
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Figura 1. Exemplo da LSRGCV0 (a) GAD (b) Reserva R (c) Escalonamento Parcial
(d) Escalonamento Final com makespan = 11.
3.2. LSRGCV1 (versão 1)
A área de reserva R continua a ser prevista. Conforme as sobrecargas de envio Os são
escalonadas, dentro da reserva R, uma restrição imposta obriga que as mensagens sejam
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enviadas ao fim da reserva R. Com isso, inicialmente, as sobrecargas ainda não são
associadas às mensagens transmitidas e, portanto, são consideradas anônimas. Ao fim
do escalonamento é aplicada a coleta de lixo dos espaços inativos, marcados com
asteriscos.
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Figura 2. Exemplo da LSRGCV1 (a) GAD (b) Reserva R (c) Escalonamento
Parcial (d) Escalonamento Final com makespan = 10.
Uma etapa final do algoritmo realiza a nomeação e ordenação das sobrecargas de envio
com base no conceito do caminho crítico do grafo escalonado, que é o maior caminho
que se pode percorrer dentro do grafo escalonado. O valor do caminho crítico
escalonado é calculado usando uma função que soma os custos de execução das tarefas
e os custos de comunicação (incluindo os custos das sobrecargas). Esse valor determina
o makespan da aplicação. A ordenação prioriza as sobrecargas que enviam dados para
as tarefas pertencentes a esse caminho. Com isso, é possível antecipar o recebimento
dos dados e consequentemente abreviar o início das suas execuções, reduzindo o
makespan.
3.3. LSRGCV2 (versão 2)
Praticamente igual à versão LSRGCV0, porém, a coleta de lixo é realizada a cada passo
do escalonamento, reajustando o tamanho da reserva R. Dessa forma, não existem
espaços inativos durante o escalonamento.
3.4. LSRGCV3 (versão 3)
Esta versão é semelhante a LSRGCV1 com a coleta de lixo realizada a cada passo do
escalonamento. A Figura 3 ilustra um exemplo, com ordenação das sobrecargas pelo
caminho crítico escalonado, representado em negrito em parte (c). A sobrecarga Os3
que transmite os dados para a tarefa v3 é priorizada para ocupar a primeira posição
dentro da reserva R. A seguir a heurística verifica que é mais vantajoso priorizar Os2
para ocupar a segunda posição dentro da reserva R, ao invés de priorizar a Os5. Isto
porque, é verificada a janela máxima de subida existente acima de cada sobrecarga de
recebimento que se deseja antecipar. Neste exemplo, na Figura 3(d) a tarefa v5 e sua
respectiva sobrecarga de recebimento Or0 somente podem subir uma unidade; em
contrapartida v2 e sua sobrecarga de recebimento Or0 podem subir duas unidades.
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Figura 3. Exemplo da LSRGCV3 (a) GAD. (b) Reserva R (c) Escalonamento
parcial (d) Ordenação das sobrecargas (e) Escalonamento Final com makespan = 9.

4. Resultados Experimentais
Nos experimentos foram utilizados 65 grafos representativos de aplicações numéricas,
agrupados em 6 classes distintas, representativas da sua topologia: Diamantes, OutTree
(Árvores Binárias), Intree (Árvores Binárias Invertidas), Randômicos, Irregulares e
PSG (Peer Set Graphs). Nos testes utilizaram-se quatro arquiteturas compostas por 8,
12, 32 e 64 processadores. Em cada uma das arquiteturas variaram-se os parâmetros (Os
e Or); e (m, F), onde m é o fator multiplicativo para a computação das tarefas e F é o
fator multiplicativo para a comunicação entre as tarefas, através desses dois fatores foi
possível compor ambientes de granulosidade grossa e fina. Várias baterias de testes, às
quais se submeteram as quatro versões, foram efetuadas agrupando os resultados pelas
classes dos grafos. Os resultados médios estão apresentados na Tabela 1, a coluna
representada por M% indica o percentual de casos nos quais a respectiva versão atingiu
o melhor makespan considerando todos os grafos da classe. Da mesma forma, a coluna
representada por Q apresenta os valores da degradação atingida em relação ao melhor
makespan observado, valor esse também conhecido como qualidade do escalonamento.
Quanto mais próximo do valor unitário, melhor é a qualidade do makespan.
Tabela 1. Resultados dos Experimentos.
LSRGCV0

LSRGCV1

LSRGCV2

LSRGCV3

M%

Q

M%

Q

M%

Q

M%

Q

Diamantes

29%

1,059

25%

1,080

69%

1,009

60%

1,011

Intree

49%

1,043

49%

1,043

88%

1,009

88%

1,009

Outtree

39%

1,086

39%

1,104

79%

1,011

81%

1,009

Randômicos

19%

1,058

9%

1,080

31%

1,044

61%

1,015

Irregulares

62%

1,041

66%

1,044

80%

1,009

90%

1,003

PSG

69%

1,026

75%

1,023

83%

1,005

91%

1,003

44%

1,052

44%

1,062

72%

1,014

79%

1,008

Média
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros
O objetivo deste trabalho foi estudar estratégias de alocação das sobrecargas,
decorrentes das comunicações, de forma a minimizar os efeitos adversos que causam ao
makespan das aplicações. A abordagem da investigação, utilizou uma heurística list
scheduling sob o modelo LogP.
Foram apresentadas quatro estratégias que
implementam políticas distintas para tratamento das sobrecargas. A métrica considerada
na avaliação do melhor sucesso é o makespan. Considerando a média final de todos os
6240 testes realizados, a versão LSRGCV3 foi a de melhores resultados, o que permitiu
concluir que está indicada para realizar o escalonamento estático em ambientes
computacionais com transmissão de dados por troca de mensagens. Visto que
apresentou resultados favoráveis quando aplicada em ambientes de latência superior à
computação das tarefas e melhor percentual de resultados, na maior parte dos casos,
quando se considerou a escalabilidade do sistema. Essas características, alta latência e
escalabilidade, são condições intrínsecas às plataformas de sistemas distribuídos como
grades computacionais. Mais experimentos podem ser encontrados em [Cardoso 2004].
Os trabalhos futuros sugeridos são: i) Especificar uma abordagem para utilizar a técnica
de inserção de tarefas, com o modelo LogP, a fim de utilizar espaços livres existentes
entre tarefas já escalonadas; ii) Especificar novas heurísticas para um modelo mais
realístico que o LogP capaz de suportar recursos heterogêneos, como HLogP [Mendes
2004]; e iii) Investigar alternativas para minimizar os efeitos adversos das sobrecargas
decorrentes das comunicações em sistemas distribuídos; como considerar que os tempos
de início das tarefas podem variar e assim, incluir as sobrecargas de envio entre tarefas
já escalonadas.
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Abstract. Grid technology allows the sharing of resources within groups of
individuals or organizations. A job submission in grid initially requires the
identification of a list of servers that meet a certain job description. After, it is
necessary to select the best server from this list. None of current researches
associates the choice of the server with the service delivery conditions. In
order to incorporate quality to the grid service it is important to know when
the job will finish and what are the cost and quality factors involved. We
present here a Multi-Agent System that chooses the best place to run a grid
job by making use of negotiation. The prediction of job execution is achieved
with case-based reasoning technique and the negotiation flexibility is
delimited by resource policies. Our approach models different forms of
negotiation, identified as multi-issue, bilateral and chaining negotiations.

1. Introduction
The grid computing is a large-scale computing infrastructure that allows the sharing of
resources among individuals or institutions. Grid middleware such as Globus [Globus
2004] implements core features such as security, information service and data
management. Nevertheless, there are some aspects that can be improved in grid using
specific tools. We are particularly interested in the resource allocation problem in Grid.
A grid user can submit a job directly to a resource or can use a middleware that
chooses a suitable resource for his job. Although some approaches in [Czajkowski et al.
2002][Raman et al. 1998][GRMS 2004] achieve the same goal, that is, to allocate a job
to a resource, they lack a negotiation process to give intelligence to the resource
allocation problem. This negotiation process should allow users and resources to define
the conditions about how the grid service should be delivered. Therefore, the selection of
the server is not only a question of mapping job description to resource availability, but
also it should take into account the conditions about price, performance and quality of
service defined in the negotiation process for each server that is a candidate to run a job.
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We present here a middleware for Grid that makes use of agent technology as the
main mechanism for grid resource negotiation in the job submission process. The agent
technology has features well fitting for distributed communication, and is particularly
robust for the negotiation and migration processes. We consider that such characteristics
are important fundamentals for a suitable solution to the problem in question. In this
paper, we highlight the negotiation function in the job submission process in Grid. The
negotiation process in our approach is bilateral (consumers and providers), of multiissues (price, quality and time schedule) and chaining (network and servers). We
complemented our framework with performance prediction and monitoring modules.
The paper is organized as follows: An overview of related work is presented in
section 2. In section 3, the middleware is described, highlighting the negotiation
processes. We present our final considerations in section 4.

2. Related Work
The work in [Czajkowski et al. 2002] presents the development of a protocol for
negotiation called Service Negotiation and Acquisition Protocol (SNAP). SNAP uses
three types of Service Level Agreements (SLAs): Task, Resource, and Binding. This
work, like ours, considers SLA, but with a different approach. It establishes agreements
by using a scheduler community. Our work, on the other hand, treats negotiations in a
decentralized fashion by using agents. The SLA representation of SNAP is very
superficial, it focus on a weaker form of agreement and no cost model is associated.
Condor [Raman et al. 1998] is a system for compute-intensive jobs. A
framework, called Matchmaking, is developed for the purpose of mapping jobs to
resources. Although the matching process is very well defined, another Condor method,
called Claiming, lacks a more robust way to negotiate. Our work shows how the
negotiation process between consumers and providers can be improved.
GRMS [GRMS 2004] is a meta-scheduling system. GRMS does not incorporate
SLA guarantees for the service delivery. No prediction for the job time execution is
provided. In our solution we can provide guarantees expressed in SLAs.
Works in [Czajkowski et al. 2002][Raman et al. 1998][GRMS 2004] do not
present a suitable negotiation process. We believe that it is a way to give flexibility to the
job submission by adding guarantees for the service delivery. With negotiation we can
associate a job to a faster, cheaper, and higher quality resource.

3. Multi-Agent System
An overview of our middleware architecture, called Mask, is illustrated in figure 1. It
consists of negotiation, migration, and interface modules. In the negotiation module are
agents and functions involved in the negotiation process. The migration module
completes the negotiation module by matching the SLAs established by agents, by
deciding the place to run the job, and by submitting the job. The OGSA interface module
has functions that allow integrating agents into the grid environment. Mask has different
implementations for inter and intra domains. This is represented in the architecture by
two different hierarchical levels associated with global and local security questions. Mask
has been developing with Jade technology [Jade 2004], a robust environment for agent
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deployment and it has been integrating with Globus, the de facto standard for grid. The
Mask architecture modules are described in the next sub-sections.

Figure 1. Multi-Agent System Architecture

In the system flow, the user configures the user_agent by providing information
about negotiation limits (price, quality, and time schedule), by describing job arguments,
and by giving preference among price, quality and time schedule. The user_agent
receives a list of candidate servers from the information service component of Globus
called Monitoring and Discovery Service (MDS), and selects a group from such list to
negotiate with. A negotiation between user_agent and server_agent is started. The
server_agent negotiates according to local resource policies. The objective of the
negotiation is to establish a SLA. The user_agent should also negotiate with network
grid resources in order to transfer data. At the end of the negotiations all SLAs are
combined and a group of SLAs is chosen (details in section 3.2). This choice must meet
user’s preferences concerning price, quality and time schedule. Agents transfer data to
the selected server and monitor SLAs. A third-party_agent manages all SLAs.
3.1 Negotiation Module
In the negotiation module there are different forms of negotiation, called bilateral, multiissue and chaining negotiation. A bilateral negotiation occurs when there are only two
parts involved. In a multi-issue negotiation, different aspects are negotiated such as price,
quality and time schedule. The negotiation between user_agent and network_agent is
also called chaining negotiation. A chaining negotiation occurs after the negotiation
between user_agent and server_agent has finished.
3.1.1 User_agent perspective in the multi-issue bilateral negotiation
All negotiations in the system are started by the user_agent perspective. The user_agent
selects some servers, which meet job description, to negotiate with. It is defined as RS=
(L, Perf, NS, PS, CS) where RS are resources selected to negotiate with; L is the server
location related to data location, where L = {LN,RN} for Local Network (LN) or
Remote Network (RN), in such a way that, if the server is in the same local network
where the data is available, then L=LN; Perf is the machine’s performance; NS is the
number of SLAs established for the same time interval requested; PS is the percentage of
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servers to be selected; and CS is the set of candidate servers. The server’s selection is
done using a utility function. First, it is necessary to associate weights (p1,p2,p3) to
characteristics; after, the utility function U = (L*p1 + Perf*p2 + NS*p3) is calculated
and the result is sorted; finally, PS*CS servers (with higher utility function from the set)
are selected to negotiate with.

Figure 2. Multi-issue (A,B,C) negotiation between user_agent(UA) and
server_agent(SA)

A bilateral negotiation of multi-issues can be performed in many ways (figure 2),
such as: 1) negotiate the multi-issue as a package [Zhag and Lesser 2002]; 2) negotiate
each issue separately, in sequence, discarding some proposals; and 3) negotiate each
issue separately, in parallel, checking intersections of outcomes for each issue. The
negotiation of multi-issue as a package (possibility 1) is the most appropriated, since we
are considering that the negotiation of one issue can influence the negotiation of others.
User_agent sends proposals to several server_agents and decides about the best
counterproposal received back. After, the user_agent proceeds with the chaining
negotiation.
3.1.2 Server_agent perspective in the multi-issue bilateral negotiation
From the server_agent perspective, the negotiation is a reaction process. For each
proposal sent by the user_agent, the server_agent checks if the proposal can be accepted,
otherwise it chooses the best time to run the job from the point of view of the resource,
by acting as showing in the algorithm of figure 3.
The schedule problem is here defined by the notation presented in [Pinedo 2002].
The schedule problem has three parameters that represent respectively the number of
machines involved, the number of jobs, and the optimization function. In our case, we
model the schedule problem as: [1 machine | 1 job | SLA load balance]. This scheduler
optimization function intends to balance the workload jobs by choosing the interval with
the minimum number of SLAs associated with. The machine can be a cluster head.
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Figure 3. Resource_agent algorithm skeletons for policy-based negotiation,
SLA restrictions and scheduling processes

3.1.3 Network_agent perspective in the multi-issue bilateral chaining negotiation
From the network_agent perspective, a negotiation called chaining, occurs when data
transfers are being considered. In this case, there are dependences between the
negotiation that happens between user_agent and network_agent and the previous
negotiation done between user_agent and server_agent. Such dependences are called of:
1) location precedence; and 2) time and price precedence.
Location precedence: There is location precedence between sites where data to
be transferred are located and sites where candidate servers are located. The links that
interconnect these points can be represented as a matrix M(Di,Sj)=[Lij] where, Di is a
server where data requested by the user are available, Sj is a server selected by the
user_agent to negotiate with, and Lij is a link that connects Di to Sj. Lij is sorted, based
on the bandwidth, and n elements are selected from this set. Network_agents represent
these n elements in order to negotiate with the user_agent in a chaining negotiation.
Time and price precedence: There is time precedence in a chaining negotiation
since the time to finish a Network SLA (NSLA) has to be inferior to the time to start a
Server SLA (SSLA), so, nsla.finish < ssla.start. There is price precedence in a chaining
negotiation since the price to be negotiated has to be inferior to the maximum amount
defined by the user minus the price spent in the SSLA, so, nsla.price <= priceMax –
ssla.price.
3.1.4 Resource Performance Prediction
The resource performance prediction foresees how long a resource will take to execute a
job. During the negotiation process, the server_agent can propose the duration of a job
execution based not only in the machine’s performance, but also in past cases of running
such job at the considered resource. If a job with similar characteristics has already run in
the same or similar machine, it is possible to predict the job run time. With prediction,
the system estimates how many SLAs are associated to each resource at the same time
and improves scheduling process [Setten et al. 2002].
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3.2 Migration Module
Migration module is responsible for the decision of “where” to run a job. It is formed by
SLA Matching and Migration sub-modules as described below.
SLA Matching Sub-module: The SLA Matching sub-module combines SLAs
established by the negotiation module. It matches SLAs that are interconnected and are
providing the same service. In order to model the SLA matching procedure, a graph G,
directed and acyclic, is used. G=(V,E), where each vertex in V represents a SLA. Each
edge denotes the precedence between SLAs in time schedule and accumulates SLA
parameters. A node is represented as a tuple <Id,P,Q,Ts,Tf,G> where Id is the SLA
identification; P is the price negotiated; Q is a set of quality of service; Ts is the job start
time; Tf is the job finish time; and G is a set of guarantees.

Figure 4. SLA matching graph

The time to start a Final SLA (FSLA) is the time to start the NSLA and the time
to finish the FSLA is the time to finish the SSLA, so fsla.start = nsla.start and fsla.finish
= ssla.finish. The price of FSLA is the price accumulation for all SLAs interconnected,
defined as A(s) = nsla.price + ssla.price. The QoS and guarantee of the FSLA is a set of
different QoS and guarantees established in the NSLA and SSLA respectively, where
fsla.qos = {(nsla,ssla).qos} and fsla.guarantee = {(nsla,ssla).guarantee}. Figure 4 shows
an example of a SLA matching graph. Layers represent FSLA, NSLA and SSLA. The
root of the graph represents the Final SLA (FSLA) that will be selected by the migration
decision sub-module.
Migration Decision Sub-module: This sub-module makes the decision of “where” to
run a job. It takes into account the user preference among price, quality of service or
performance. The migration module chooses the best combination of SLAs involved in a
service delivery. The migration is done using mobile agents to transport applications and
by GridFTP [Globus 2004] to transport data. This sub-module also submits job to the
selected resources using globus commands. The SLAs selected are activated in the MDS.
3.3 OGSA Interface Module
This module provides the interface between the Multi_Agent System and the OGSA. It
groups the functions associated with the use of grid commands. We are integrating our
multi-agent system into the grid environment by the following implementations: 1)
Extension of the grid directory service schema by adding SLA attributes. This extension
is based in the Web Service Level Agreement (WSLA) definition [Dan et al. 2002]; 2)
Definition of an authentication method for agents in grid; and 3) Inclusion of negotiation
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objects into grid resource access policies. Such policies were defined using the
eXtensible Access Control Markup Language (XACML) [Godik and Moses 2003].

4. Conclusions
Intelligent resource allocation is still a challenge in the Grid middleware. Up to now, we
have not found another research effort that is considering guarantees for the grid service
delivery by exploring the negotiation process in the resource allocation.
We presented here a multi-agent system that addresses these issues with the aim
to decide the best place to run a job in a grid environment. Our main contribution is
concerning the selection of grid resources using a multi-agent negotiation process. In this
negotiation process, we identified and modeled the bilateral, multi-issue and chaining
negotiations. The migration process complements the negotiation process. It matches
SLAs established by agents described here in a graph notation and makes the migration
decision considering the set of SLAs that best fits the user objectives.
We expected to measure the percentage of improvement our system brings to the
resource allocation problem in grid. Our future work will concentrate in the
implementation of an effective learning mechanism for the prediction module. Prediction
can help resource_agents to foresee the resource performance based in past cases. It can
also improve SLA confidence and user expectations.
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Abstract. In this paper we focus on distributed scientific visualization using a
grid environment. More specifically, we are interested on basic requirements
for distributed graphics applications on such environments. We propose a
middleware infrastructure for supporting scientific visualization applications
that meets these requirements. We claim that we should consider scientific
visualization in grids from an integrated global view of data and programs
published by heterogeneous and distributed data sources. This idea can be
implemented by CoDIMS which is an environment for the generation of
Configurable Data integration Middleware Systems.
Resumo. Neste trabalho enfocamos a visualização científica distribuída em
ambiente de grade; mais especificamente, em alguns requisitos para
aplicações gráficas distribuídas neste ambiente. Propomos uma infraestrutura
de middleware para suportar aplicações de visualizalização científica que
satisfazem a estes requisitos. Consideramos que aplicações visualizalização
científica devem ser tratadas a partir de uma visão global integrada de dados
e programas disponibilizads por fontes de dados distribuídas e heterogêneas.
Esta idéia pode ser implementada pelo CoDIMS, que é um ambiente para a
criação de sistemas de middlewares configuráveis para a integração de
dados.

1.

Introduction
Grid Computing provides transparent access to distributed computing resources such as
processing, network bandwidth and storage capacity. Grid user essentially sees a single,
large virtual computer despite of the fact that the pool of resources can be
geographically-distributed and connected over world-wide networks [Foster 2002]. At
its core, Grid Computing is based on an open set of standards and protocols (i.e., Open
Grid Services Architecture: OGSA [Foster 2002]) that enable communication across
heterogeneous, geographically dispersed environments. The grid environment is open in
the sense that not only the systems are open but the services are open as well. To
support resource and services encapsulation, openness and privacy management, it is
necessary a layer between the operating system and the applications that provides open
distributed processing support, allowing applications development, usage and
maintenance. Such layer, called Middleware, is a shell over the operating system,
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adding new functionalities to support the distribution of applications [Berman et al.
2002].
In this paper we are interested on grid computing solutions for scientific
visualization applications [Shalf and Bethel 2003]. Traditional solution found in the
literature can be cast in MPI-Based, Client-Server architectures and Solutions for
Bandwidth Limitations. More recently, researchers have realized that distributed
visualization in grid needs a middleware infrastructure [Giraldi et al. 2004]. The Grid
Visualization Kernel GVK [Kranzlmuller et al. 2003], which is a grid middleware
extension built on top of the Globus Toolkit, is such a proposal. The main goal of the
GVK is to provide a middleware layer extension for visualization in grid applications.
This identifies GVK as an extension to the existing grid middleware approaches instead
of another stand-alone distributed visualization system. The basic philosophy is to
provide GVK interfaces as extensions of the commonly available visualization toolkits
(OpenDX, VTK, etc). Thus, existing visualization functionalities may be reused. While
features such as encryption and authentication are sufficiently covered by existing
middleware approaches, specific requirements of visualization, such as multiplexing,
buffering, and synchronization, must be provided within GVK.
Despite of its capabilities, GVK does not addresses important issues for
visualization applications distributed in grid environments. For instance, the
performance of a grid resource (nodes, network links, etc.) may change due to internal
problems or extra works. Even more basic, we need to predict performance before
launch components. Also, out-of-core capabilities may be added sometimes.
In this paper we focus on to provide an infrastructure for the development of
scientific visualization applications in grid that addresses these requirements. We claim
that we should consider scientific visualization in grid from an integrated global view of
data and programs published by heterogeneous and distributed data sources. We
propose a solution based on CoDIMS (COnfigured Data Integration Middleware
System) [Barbosa and Porto 2002] which is a middleware environment for the
generation of adaptable and configurable middleware systems. 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. We exemplify our proposal with the CoDIMS-G
[Silva et al. 2004], a middleware system generated for the grid environment that
supports the execution of scientific visualization applications.

2.

CoDIMS-G Architecture
In this Section, we present the CoDIMS-G architecture, depicted in Figure 1. CoDIMSG is a configured data and program integration system generated by the CoDIMS
configuration.
The Control orchestrates the communication among the components. Users
access the service through a Web application running in a public accessible gatekeeper
host. User's requests are forwarded to the Control component, which sends them to the
Parser Component. The Parser transforms the user's requests in a query graph
representation.
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Figure 1. A CoDIMS-G Architecture
The Query Optimizer (QO) receives the graph and generates a physical
distributed query execution plan (DQEP), using a cost model based on data and
programs statistics stored in the Metadata Manager (MM). For DQEPs that include
operations for the evaluation of parallelizable user programs (i.e. programs that evaluate
on a tuple by tuple basis), the optimizer calls the Scheduler (SC) component. The latter
accesses the MM for capturing: grid nodes execution performance history and user
programs' evaluation costs; in addition to online statistics of intermediate results. Based
on the collected statistics, the SC applies a grid node scheduling algorithm (see section
3.1 bellow) to devise a subset of the grid nodes to be allocated by the query engine
manager (QEM) for executing in the user programs.
The QEM is responsible for deploying the query execution engine (QE) services
at the nodes specified in the DQEP and managing their life-cycle during the query
execution. The QEM manages the QEs real-time performance by querying the QEs
throughput statistics and deciding on an online rescheduling of the QEs with a plan reoptimization. Each QE receives a fragment of the complete DQEP and is responsible for
the instantiation of the operators and the execution control, including the
communication with other fragments for retrieving the tuples. As part of the DQEP, the
scan operator accesses the data sources with wrappers that prepare the data according to
a common data format. We are interested in emphasizing the Query Processing
functionality which is presented next.

3. DISTRIBUTED QUERY PROCESSING
The CoDIMS-G query processing model follows the adaptive execution strategy named
Eddies [Avnur and Hellerstein 2000]. The Eddies strategy provides for an adaptive
scheduling of the query operators according to their on-line production. Since the
statistics on the (query) machine performance and the data characteristics may vary
during the execution or may even not be available, the idea is to produce a first DQEP
(Distributed Query Execution Plan) without spending too much time looking for an
optimal query plan, and to define the tuples routing trough the DQEP operators in real
time. During execution, initial node allocation is reevaluated, according to real-time
nodes throughput statistics, and a new allocation strategy may be devised by the
dynamic optimizer.
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This is certainly a fair assumption regarding the grid environment, where nodes´
performance may be changing as a consequence of new tasks allocations. In addition,
data statistics may be imprecise or inexistent, as is the case where data comes from data
sources on the web.
As a result of the above mentioned adaptive execution strategy selection, we use
a simple but efficient query optimization strategy, which is explained as follows.
We express a query as a query graph QG, defined as a partial ordered set of
operators QG = {ȍ, Ȝ}, where ȍ is a set of algebraic operators and Ȝ is a set of
dependencies relations, where if (Ȧ1 Ȝ1 Ȧ2), with Ȧ1, Ȧ2 ȯ ȍ and Ȝ1 ȯ Ȝ, then Ȧ2
succeeds Ȧ1 in a bottom-up navigation of the DQEP and not (Ȧ2 Ȝ1 Ȧ1). In addition, we
define ȍ1, ȍ2 as subsets of ȍ, where the former comprises join predicates, and ȍ2
comprises a set of user programs. A DQEP is generated by: (1) pushing down simple
predicates (restrictions) close to the corresponding relations, (2) permuting join orders
in ȍ1† and choosing the one providing for a minimal cost, obeying the precedence in Ȝ;
(3) analyzing the parallelization of user programs in ȍ2 using a node scheduling policy,
which completes the DQEP with a list of nodes to be allocated for the user program
instances evaluation. This strategy guarantees that costly programs only get invoked
when all predicates have been evaluated, eventually reducing the number of tuples to be
processed by them.
In the next subsections, the scheduling algorithm and adaptive query execution
strategy are presented.
3.1. The Grid Greedy Node Scheduling Algorithm
In this section we present the grid greedy node (G2N) scheduling algorithm. The main
idea behind G2N can be stated as: “an optimal allocation strategy for an independent
user program of the tuple by tuple type is the one where the elapsed-time is as close as
possible to the total cost on each node evaluating an instance of the user program”.
The problem can be formalized as follows: given a set of nodes’ throughputs N,
and a set of equally costly independent tasks P, define a subset N1 of N, which
minimizes the elapsed-time for evaluating all the tasks in P.
The algorithm receives a set of available nodes with corresponding average
throughputs (tp1, tp2,…, tpn) measured in seconds per particle. This includes the average
cost involved in transferring one particle to the evaluating node and processing it. The
total estimated number of tasks (T) to be evaluated, corresponds to the number of virtual
particles (NP) multiplied by the number of iterations (NI) for each particle. The output
of the G2N comprises a set of selected grid nodes.
We now present a brief description of the G2N. Initially, the algorithm classifies
the list of available grid nodes according to a decreasing order of their corresponding
throughput values. Then, it allocates all T tasks to the fastest node. After this, the
program tries to reallocate at least one particle from the already allocated nodes to a
new grid node. If this succeeds, with a new query elapsed-time less than the previous
one, it continues reallocating particles to the new allocated grid node, until the overall

†
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elapsed-time becomes higher than the last computed one. Conversely, if the reallocation
of a single particle produces an execution with higher elapsed-time than the one without
the new grid node, the algorithm stops and outputs the grid nodes accepted so far.
In addition to the (pre-execution) static allocation of grid nodes, a dynamic
strategy validates and corrects possible differences observed during the execution, when
the QEM compares the estimates for the nodes throughput against the real-time values.
Whenever the estimates fall bellow a certain threshold the QEM calls the Optimizer to
reevaluate the node assignment. A new grid node allocation is produced considering:
the number of tasks yet to be evaluated and the up-to-date grid nodes throughput.
3.2. Query Execution
Query execution in the CoDIMS-G is implemented by an instance of the QEEF
framework [Ayres and Porto 2004], which is a software framework for the development
of query execution engines that can be extended to support new query characteristics,
including new operators, different algebras and different execution models among
others.
In the CoDIMS-G, the QEEF framework has been extended to support the
following functionalities: user's function execution, distribution and parallelism. The
strategy for introducing user programs into a DQEP is to implement the Apply operator
[Porto 2001] as a new algebraic operator that encapsulates users' program invocation
and parameters passing by values extracted from input tuples. The operator implements
the standard iterator interface and, for each tuple, invokes the user program with the
input parameters captured from the input tuple. User program's result is concatenated to
the input tuple to compose an output tuple.
In order to support distribution and parallelism, we conceived two new operator
modules: remote and parallel. The remote module implements the communication
mechanisms among distributed fragments of a DQEP. It comprehends two dataflow
operators Sender and Receiver [Kossmann 2000]. The Sender and Receiver operators
are responsible for providing transparency in distribution aspects such as
communication technology and data (de)serialization. In our current implementation,
the Sender operator buffers the results produced by a fragment and sends them to the
demanding Receiver. A Sender operator is coupled to one and only one Receiver
operator. In order to reduce the communication overhead, the results are sent in blocks
in an attachment of the reply message (i.e. getnext block message).
The parallel module supports the parallel evaluation of logical operations in a
DQEP. It is implemented by the control operators: merge and split. The split operator
distributes the dataflow through local queues that cache data to be sent to each
individual instance of the parallelized operator, whereas the merge operator captures
results coming from parallelized operators.

4. CoDIMS-G Particle Tracing
In this section we sketch the extension of the CoDIMS environment to support the
particles trajectory computing problem (TCP) in grid architecture. Examples of
scientific visualization applications problems that consider particles tracing problems
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can be found in [Rosenblum et al. 1994]. Such problem can be mathematically defined
by an initial value problem:
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, among
others) with slight modifications of the above equation [Rosenblum et al. 1994].
Usually, scientific data are represented in a cell decomposition of the domain and the
velocity field F is only known at the nodes of the cells (tetrahedrons in what follows).
Information regarding particles initial position, domain decomposition and fluid
velocity vectors are modelled in our work as relations:
Particles (part-id,time-instant,point): particles in their initial position in a time instant;
- Geometry (id, tetrahedron ): cell domain decomposition, modelled as tetrahedrons;
- Velocity (point,time-instant,velocity): fluid velocity 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 particles path consists of estimating particles positions in a path for a
certain time interval. Each record corresponds to an instant in time and is represented by
data according to the above schema. The TCP aims at interpolating particles position
through the fluid path between record intervals.
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 part-id, trajectory(p.part-id, p.poin t, v.velocity)
from Particles p, Geometry g, Velocity v
where contains (p.poin, g.tetrahedron) and
matches(g.tetrahedron, v.point, p.time-instant)
end TCP procedure
The TCP procedure computes particles subsequent positions up to the number of
defined iterations. The computation is encapsulated in an SQL-like query. The userfunction contains finds a tetrahedron in Geometry whose region contains a virtual
particle, whereas matches captures the velocity vectors according to tetrahedron
vertexes positions. The trajectory program computes the resulting velocity vector and
particle´s next position in the path. 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. Many
challenges are brought by this application. Initially, we are interested in integrating the
middleware within the Grid architecture and its standard software [GT3] platform. In
respect to the TCP problem itself we will be focusing on issues related to the parallel
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computation of particles trajectory using available grid resources. In this initial
prototype we will be concerned with three main issues: load balancing the parallel
computation, managing memory resources and minimizing message exchange between
nodes.
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Abstract. Grid is an emerging infrastructure used to share resources among
virtual organizations in a seamless manner and to provide breakthrough
computing power at low cost. Nowadays there are dozens of academic and
commercial products that allow execution of isolated tasks on grids, but few
products support the enactment of long-running processes in a distributed
fashion. In order to address such subject, this paper presents a programming
model and an infrastructure that hierarchically schedules processes using
available nodes in a wide grid environment. Their advantages are automatic
and structured distribution of activities and easy process specification and
monitoring.
Resumo. Grid é uma infra-estrutura usada para compartilhar recursos entre
organizações virtuais de forma transparente e prover um grande poder
computacional a um custo relativamente baixo. Atualmente há dezenas de
produtos comerciais e acadêmicos que permitem a execução de atividades
isoladas em um grid, mas poucos suportam a execução de processos de longa
duração de forma distribuída. Para resolver esse problema, o presente artigo
apresenta um modelo de programação e uma infra-estrutura que executa os
processos de forma hierárquica usando os nós disponíveis em um ambiente de
grid. As vantagens são a distribuição automática e estruturada de atividades e
a especificação e monitoração simplificadas.

1. Introdução
Grid computing é um modelo para execução distribuída e paralela em larga escala que
perpassa várias redes heterogêneas em múltiplos domínios administrativos. Esse campo
de pesquisa objetiva promover o compartilhamento de recursos e prover um grande
poder computacional utilizando essa larga teia de organizações virtuais de uma maneira
transparente [Foster 2001].
Especificamente, considerando a execução distribuída, a maioria das infraestruturas de grid suportam a execução de tarefas isoladas, não considerando as
interdependências entre as tarefas como em processos de workflow [Schulze 2004]. Esta
deficiência restringe o desenvolvimento de melhores algoritmos de escalonamento,
coordenação de execução distribuída e recuperação automática de execução.
A fim de atacar tais deficiências, este artigo propõe um modelo de programação
estruturado para a especificação de processos e uma infra-estrutura para a execução
hierárquica de processos. O modelo de programação emprega controles estruturados de
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fluxo para promover a execução controlada e contextualizada de atividades. De maneira
complementar, a infra-estrutura de suporte, que executa processos, aproveita a estrutura
hierárquica do processo especificado de modo a distribuir e escalonar atividades
fortemente dependentes juntamente, permitindo melhores desempenho e tolerância à
falhas e provendo uma comunicação mais localizada.
O modelo de programação e a infra-estrutura de suporte, Xavantes [Cicerre
2004], foram implementados parcialmente e já demonstram a possibilidade de se
especificar processos estruturados automaticamente distribuídos e com escalonamento
adaptável às variações de carga nos nós do grid.
Na próxima seção, os trabalhos relacionados são apresentados e comparados
com o modelo proposto. A seção 3 descreve o modelo de programação e a seção 4, a
infra-estrutura de suporte para o modelo de grid computing proposto. Como a infraestrutura executa processos e distribui atividades é apresentado na seção 5. A última
seção então conclui esse artigo, resumindo as vantagens do suporte à execução
hierárquica de processos, e lista os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
As infra-estruturas de grid existentes geralmente possuem serviços que gerenciam os
recursos computacionais e distribuem a execução de atividades independentes nos
recursos disponíveis. Entretanto, algumas infra-estruturas emergentes mantêm a
informação de dependência entre as atividades e automaticamente executam essas
atividades na ordem correta. Elas aproveitam a informação de dependência para prover
recuperação automática e melhores serviços de escalonamento e distribuição.
WebFlow [Akarsu 1998] contém um ambiente de execução construído sobre o
CORBA que permite a composição gráfica de processos e sua execução distribuída
sobre o grid. Opera-G [Bausch 2004], como WebFlow, utiliza uma linguagem de
especificação de processos baseada em linguagens de workflows e fornece recuperação
automática. Comparado a esses sistemas, Xavantes utiliza uma linguagem estruturada,
mais simples; e a sua infra-estrutura de execução é distribuída, sendo mais escalável e
tolerante à falhas.
SwinDew [Yan 2003] propõe uma arquitetura altamente distribuída de execução
peer-to-peer, em que cada nó sabe onde executar a próxima atividade de um processo.
Xavantes, em comparação, contém coordenadores de processo, que executam processos
ou partes deles, tendo o controle completo sobre a parte do processo estruturado que ele
executa, diferentemente de SwinDew, em que cada nó tem uma visão limitada do
processo. Isso torna mais fácil especificar, monitorar e recuperar processos.
GridFlow [Cao 2003] possui escalonamento em dois níveis: global e local. No
nível global, ele escolhe um grupo para executar o processo, e no nível local, ele
escalona atividades do processo nesse grupo. Comparativamente, Xavantes estrutura os
processos hierarquicamente, utilizando coordenadores de processos de um grupo para
executar elementos de um processo de outro grupo, recursivamente. Isso confere uma
maior distribuição de processos, comparado ao GridFlow, que permite somente dois
níveis de controle, tornando o sistema mais escalável e eficiente.
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3. Modelo de Programação
O modelo de programação projetado para grid computing é similar ao Business Process
Execution Language (BPEL) [Andrews 2003]. Ambos descrevem processos em
documentos XML, mas o modelo desse trabalho especifica processos estritamente
síncronos e estruturados, e possui mais construções para execução paralela. A razão por
trás desse projeto é a possibilidade de hierarquicamente distribuir o controle do
processo baseando-se nas construções estruturadas, diferentemente do BPEL, que não
permite composição hierárquica de processos.

Figura 1. Classes principais do modelo de programação

No modelo proposto, um processo é composto de atividades, processos e
controladores (Figura 1) organizados a fim de se resolver um certo problema.
Atividades representam tarefas simples que são executas dentro de um processo; um
processo pode ser executado no contexto de outro processo para resolver um
subproblema deste; e controladores são construções de controle usadas para especificar
a ordem de execução dos elementos de um processo.
Dados são trocados entre elementos de processos por meio de parâmetros. Eles
são passados por valor, no caso de objetos simples, ou por referência, se eles são objetos
remotos compartilhados entre elementos do mesmo controlador ou processo.
3.1. Controladores
Os controladores são construções de controle estruturadas, usadas para definir o fluxo
de controle dos processos. Há controladores seqüênciais e paralelos. Os tipos de
controladores seqüênciais são: block, switch, for e while. O controlador block é
uma construção seqüencial simples e os demais imitam as respectivas construções das
linguagens de programação estruturadas. Similarmente, os tipos paralelos são: par,
parswitch, parfor and parwhile. Eles estendem os respectivos controladores
seqüênciais para permitir a execução paralela de elementos de processo.
Todos os tipos de controladores paralelos iniciam a execução de um ou mais
elementos de processos simultaneamente e, então, esperam pelo término de cada
execução. Efetivamente, eles contêm um quebra (fork) e uma junção (join) de execução.
Com o intuito de implementar uma junção condicional, todos os tipos de controladores
paralelos contêm uma condição de saída, avaliada toda vez que um elemento de
processo termina. Se o resultado for verdadeiro, a execução do controlador termina.
Quando comparados a linguagens de workflow, os tipos de controladores paralelos
representam versões estruturadas de construções de controle de workflow.
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O parfor e o parwhile são versões iterativas dos tipos de controladores
paralelos. Ambos iniciam a execução de elementos enquanto a condição é verdadeira.
Isso provê flexibilidade para determinar, em tempo de execução, o número de
elementos de processo a executar simultaneamente.

4. Infra-estrutura de Suporte

Figura 2. Arquitetura da infra-estrutura de suporte

A arquitetura da infra-estrutura de suporte é organizada em grupos de máquinas e
repositórios que preservam sua autonomia administrativa no grid. Geralmente,
máquinas e repositórios localizados, tal como em redes de computadores ou clusteres,
formam um grupo. Cada máquina do grupo deve conter uma máquina virtual Java
(JVM), além de uma combinação dos seguintes serviços da biblioteca Xavantes:
gerenciador de grupo (GM), coordenador de processos (PC) e gerenciador de atividades
(AM). Cada um desses serviços determina que tipo de nó do grupo a máquina
representa, respectivamente: um servidor de grupo, um servidor de processos ou
simplesmente um executante de atividades (worker) (Figura 2).
Há um gerenciador de grupo por grupo que é responsável por manter o registro e
a informação de disponibilidade das máquinas do grupo. Ademais, o gerenciador de
grupo mantém referência aos recursos de dados do grupo. Ele usa um repositório para
persistir e recuperar a localização dos nós e a suas disponibilidades.
Para controlar a execução de processos estruturados, há um ou mais
coordenadores de processos por grupo. Eles são responsáveis por instanciar e executar
processos e controladores, selecionar recursos, e escalonar e distribuir atividades para
os executantes. A fim de persistir e recuperar o estado de execução e os dados dos
processos, eles utilizam um repositório do grupo.
Por fim, em vários nós do grupo há um gerenciador de atividades. Ele é
responsável por executar atividades na máquina hospedeira a mando dos coordenadores
de processos e por informar a disponibilidade atual da máquina associada para o
gerenciador do grupo. Eles contêm filas de atividades pendentes, com atividades a
serem executadas.

5. Execução de Processos
Na infra-estrutura proposta, um processo é especificado em XML, usando controladores
para determinar o fluxo de controle, referenciando outros processos e atividades, e
passando objetos através de parâmetros para definir o fluxo de dados. Depois de
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especificado, o processo é compilado em um conjunto de classes, que representam tipos
de processos, atividades e controladores. Para executar um certo processo, ele deve ser
instanciado em um coordenador de processos do grupo e depois os parâmetros iniciais
devem ser passados.
O coordenador de processos coordena o processo por meio da execução
seqüencial dos elementos inclusos no seu corpo. Se esse elemento é um processo ou um
controlador, o coordenador de processos pode escolher executá-lo na mesma máquina
ou passá-lo para outro coordenador em uma máquina remota, se existir alguma
disponível. Se esse elemento é uma atividade, ele a distribui para um gerenciador de
atividades de uma máquina disponível.
Os coordenadores de processo requisitam ao gerenciador do grupo uma máquina
disponível que contém o serviço necessário, coordenador de processos ou gerenciador
de atividades, para executar o elemento corrente. Então, ele pode retornar uma máquina
do mesmo grupo, de outro grupo ou nenhuma, dependendo da disponibilidade desse
serviço no grid. Ele retorna um executante de atividade (worker) externo se não há
executantes no grupo local; e ele retorna um servidor de processos externo se não há
servidores de processos ou executantes no grupo local. Assim, os gerenciadores de
grupo sempre tentam encontrar servidores de processos no mesmo grupo de executantes
de atividades, a fim de reduzir o custo da comunicação.
Tal procedimento é seguido recursivamente por todos os coordenadores de
processos, dos diversos grupos, que executam processos ou controladores de um
processo. Portanto, devido à estruturação aninhada dos elementos de processo, a
execução de processos é automaticamente distribuída hierarquicamente através de um
ou mais grupos do grid, de acordo com a disponibilidade e localidade dos recursos
computacionais.
As vantagens desse modelo de distribuição são a execução em larga escala, que
permite aproveitar potencialmente todos os recursos disponíveis no grid, e a
comunicação localizada dos elementos de processo, porque os elementos fortemente
dependentes, que estão sob o mesmo controlador, são alocados no mesmo grupo ou em
grupos próximos. Além disso, ele suporta especificação e monitoração simples, devido
ao controlador estruturado, que mantém o seu estado de execução e o controle sobre os
elementos aninhados.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Grid computing é uma área de pesquisa emergente que objetiva promover a computação
distribuída e paralela sobre uma vasta rede de domínios administrativos heterogêneos e
autônomos de um modo transparente, similarmente ao que a Internet proporciona ao
compartilhamento de dados. Há vários produtos que suportam a execução de tarefas
independentes sobre o grid, mas somente poucas suportam a execução de processos
com tarefas interdependentes.
Considerando tal deficiência, esse artigo propõe um modelo de programação e
uma infra-estrutura de suporte que permite a execução de processos estruturados de uma
maneira distribuída e hierárquica. Essa infra-estrutura de suporte provê a distribuição
automática, estruturada e recursiva de elementos de processos sobre grupos de
máquinas disponíveis; um melhor uso de recursos, devido à criação dinâmica de

122

III Workshop on Grid Computing and Applications

instâncias de elementos de processos, de acordo com a disponibilidade de recursos;
especificação e monitoração simples de processos, devido à natureza estruturada dos
processos; e comunicação localizada entre elementos de processos fortemente
dependentes, que estão sob o mesmo controlador. Essas características contribuem para
uma melhor escalabilidade, tolerância à falhas e controle da execução de processos
sobre o grid. Outrossim, ele abre portas para algoritmos de escalonamento mais
eficientes, mecanismos de recuperação de processos e adaptabilidade automática de
execução.
Desse modo, os próximos trabalhos serão a implementação de um mecanismo de
recuperação que usa o estado de execução e dos dados dos controladores para recuperar
a execução de um processo; a proposta de um algoritmo de escalonamento mais
eficiente, que prevê o início e duração das atividades para a pré-alocação dos recursos; e
a adaptação dinâmica da execução, com o re-escalonamento de atividades para recursos
mais adequados no grid.
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Resumo. Este trabalho apresenta algoritmos de balanceamento de carga a
serem aplicados em um Branch and Bound paralelo para solução do
problema de Steiner. Os algoritmos propostos foram projetados considerando
as especificidades de um ambiente Grid.

1. Introdução
Branch-and-bound (B&B) é um algoritmo usado para encontrar a solução ótima de
problemas de otimização da classe NP-difícil. Tais algoritmos pesquisam o espaço de
soluções através de enumeração em árvores. Cada ramificação (sub-árvore) desta árvore
é resolvida independentemente uma da outra tornando o algoritmo apropriado para ser
paralelizado.
Neste trabalho foram desenvolvidas estratégias de balanceamento de carga para
um B&B paralelo aplicado ao problema de Steiner em grafos, utilizando um ambiente
Grid, originalmente proposto em [2]. Um Grid, freqüentemente, é constituído de
clusters, cujos processadores podem apresentar cargas e capacidades de processamento
muito diferenciadas. Além disto, processadores pertencentes a um mesmo cluster se
comunicam através de canais mais rápidos do que processadores de clusters diferentes.
As estratégias propostas neste trabalho são inovadoras em relação às demais, pois
exploram as características descritas acima para fornecer um balanceamento de carga
mais eficiente.

2. Estratégias de balanceamento carga propostas
Inicialmente a cada processo é alocada a raiz de uma sub-árvore. As estratégias de
balanceamento de carga propostas são baseadas na transferência das ramificações ainda
não resolvidas desta sub-árvore. Primeiramente, propusemos uma estratégia, a Global,
onde não são consideradas as diferenças entre os canais de comunicação. Quando um
processo se torna ocioso, faz o requerimento de carga a qualquer outro processo, não
fazendo distinção entre processos próximos ou distantes geograficamente.Na segunda
estratégia valorizamos a transferência de carga entre processos de um mesmo cluster.
Nesta estratégia, chamada Local, um processo terminando a execução da sub-árvore que
lhe foi alocada, pede carga apenas aos processos pertencentes ao seu cluster. As
limitações observadas, em testes experimentais, das estratégias previamente descritas
nos levaram ao projeto da estratégia Híbrida, que prioriza a transferência de carga entre
processos de um mesmo cluster, mas, permite também, que um processo envie
requerimento de carga a processos alocados a clusters diferentes, quando seus vizinhos
no cluster estiverem todos ociosos.
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As estratégias até então apresentadas não consideram a capacidade de
processamento dos processadores. Esta capacidade pode ser avaliada pelo número de
nós da sub-árvore que o mesmo conseguiu resolver em um dado período de tempo.
Além disto, no algoritmo B&B, sub-árvores de níveis baixos tendem a produzir menos
nós dos que as de nível mais alto. Baseados nestes fatos propusemos outra estratégia,
AdaptGlobal que, além de não diferenciar os canais de comunicação durante a
requisição de carga, como na estratégia Global, adapta a quantidade de sub-árvores que
são enviadas à capacidade de execução do processador que fez a requisição. Quando um
pedido de carga é feito, é enviado, junto com o pedido, informações sobre a
performance do processador ao qual o processo está alocado. Ao receber uma
requisição, o processo compara o desempenho do seu processador com a informação
recebida e divide proporcionalmente sua carga com o processo ocioso. Esta estratégia é
extendida à estratégia Híbrida, sendo denominada, AdaptHibrida, que prioriza a troca de
carga inicialmente entre processos de um mesmo cluster, mas permite também a troca
de carga entre processos alocados a clusters diferentes, quando seus vizinhos no cluster
estiverem todos ociosos
4. Resultados preliminares
Os algoritmos estão sendo desenvolvidos utilizando a linguagem de programação C++ e
a biblioteca de comunicação MPI. Os testes estão sendo realizados na GridRio,
empregando os clusters da PUC e da UFF. Os algoritmos estão sendo testados
utilizando as instâncias obtidas da biblioteca pública SteinLib [1].
A estratégia Local não apresentou resultados tão satisfatórios quanto às
estratégias Global e Híbrida, porque permitiu que um cluster se tornasse ocioso
enquanto ainda havia carga em processadores de outros clusters. Apesar dos ótimos
resultados, a estratégia Híbrida não se apresentou muito melhor que a Global. Alguns
fatos que podem explicar isto são: i) para que um cluster peça carga a um outro é
necessário que todos os seus processos se tornem subcarregados, o que poderá implicar
em um maior tempo de ociosidade para alguns deles, ii) um cluster ao receber pedido de
um outro envia apenas uma única sub-árvore, conseqüentemente, os processos se
tornam ociosos muito rapidamente, resultando em novos pedidos de carga, iii) na
estratégia global, a quantidade de pedidos de carga entre processadores de um mesmo
cluster são em média maiores do que entre cluster diferentes, devido a ordem de envio
de pedidos de carga definida nesta estratégia. Para que a estratégia Híbrida se torne
mais competitiva serão necessários alguns ajustes que resolvam as questões
apresentadas. As demais estratégias ainda estão sendo desenvolvidas.
A utilização das estratégias de balanceamento de carga permitiu resolver
algumas das instâncias com speedups quase lineares. Comparando estes resultados com
os obtidos pelo algoritmo paralelo de B&B que não utiliza balanceamento de carga,
observamos que o tempo de execução foi em média três vezes menor.
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1. Introdução
Devido aos elevados custos para a aquisição de computadores, capazes de executar em
tempo hábil aplicações com grande necessidade de processamento, tem crescido o interesse pela Computação em Grade a qual consiste na execução de processos em infraestruturas formadas pela união de recursos, muitas vezes espalhados geograﬁcamente, e
pertencentes a diferentes organizações e domı́nios.
Além dos recursos fı́sicos, grades computacionais necessitam de softwares capazes de abstrair detalhes próprios da natureza desses sistemas, tais como a autenticação
em diversos domı́nios, obtenção de informações e alocação dos recursos disponı́veis. Alguns projetos se propõem a integrar tais funcionalidades em sistemas para computação
em grade, dentre os quais destaca-se o projeto Globus [Globus, 2004].
A caracterı́stica de atribuição de tarefas a recursos de um Sistema Computacional
Distribuı́do é uma atividade difı́cil e que torna-se ainda mais complexa em uma plataforma
de grade devido à grande diversidade de recursos existentes. Sendo assim, está sendo
desenvolvido um framework o qual possa realizar a submissão de tarefas a recursos de
uma grade computacional de maneira a satisfazer algum interesse, expresso pelo usuário
através de polı́ticas de escalonamento. O framework não permanece limitado às polı́ticas
que possui, sendo, por esse motivo, denominado ﬂexı́vel.

2. Globus
O Globus é um conjunto de ferramentas de código aberto destinadas à criação e utilização
de infra-estruturas de grade de maneira segura. Ele é composto por diversos serviços
independentes os quais possuem interfaces disponı́veis para serem utilizadas no desenvolvimento de novas aplicações [Jacob et al., 2003].
O gerenciador de recursos do Globus, não possui um escalonador e, dessa maneira, é responsabilidade do usuário escolher em qual máquina ele deseja executar a sua
aplicação, o que, freqüentemente, resulta em um mau uso dos recursos.
Outra limitação do Globus é que ele não possui mecanismos para a comunicação
entre processos, prejudicando a execução de aplicações que necessitam trocar mensagens
entre suas tarefas.
∗
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3. AMIGO
O AMIGO (DynAMical FlexIble SchedulinG EnvirOnment) é uma ferramenta responsável pela gerência do escalonamento de processos em plataformas computacionais
distribuı́das. Isso porque ele possibilita a inclusão de polı́ticas de escalonamento as
quais podem ser focadas em diferentes objetivos, de acordo com o determinado pelo
usuário [Souza, 2000].
A termo dinâmico refere-se à caracterı́stica do AMIGO de alterar a polı́tica de
escalonamento em uso em tempo de execução. Essa possibilidade de alteração na forma
de atribuição de tarefas aos processadores atribui ﬂexibilidade ao ambiente e é realizada
de forma transparente ao usuário. Até o momento, existem duas versões do AMIGO para
ambientes de passagem de mensagem, sendo uma para PVM (Parallel Virtual Machine)
e a outra para MPI (Message Passing Interface).

4. Metodologia
Através da interface para programação disponibilizada pelo Globus, foi possı́vel a
implementação de uma aplicação para submissão de tarefas em uma grade computacional [Laszewski et al., 2001]. Para isso, foram utilizados os serviços de segurança para a
autenticação e autorização, de gerenciamento de dados, e de gerenciamento de recursos.
O serviço de descoberta de recursos foi implementado utilizando-se informações obtidas
a partir do NWS (Network Weather Service) [NWS, 2004]. Essas informações são disponibilizadas através de Web Services, para que a interoperabilidade do sistema não seja
comprometida.
Na primeira fase, o cliente faz uma consulta a um servidor responsável por armazenar todos os recursos disponı́veis no sistema. A resposta, consistindo em uma lista
com o endereço de todos os recursos, é utilizada pelo cliente para consultar os próprios
recursos e obter informações sobre o estado de cada um deles, como, por exemplo, carga
da CPU e porcentagem de memória não-paginada.
As informações colhidas são muito importante pois servem como parâmetros para
as polı́ticas de escalonamento em uso que, por sua vez, através da aplicação de suas
regras, estabelecem quais os recursos mais aptos para processar as tarefas do cliente. Por
ﬁm, a transferência de dados necessários para execução das tarefas é feita e, em seguida,
o processamento das mesmas. Caso a aplicação a ser submetida não realize comunicação
entre suas tarefas, então para cada tarefa são criadas threads responsáveis por monitorar a
execução de seu processo. Caso contrário, ela é submetida para um conjunto de máquinas
onde exista o PVM/MPI executando o AMIGO daemon.
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Grades computacionais surgem como a nova tendência em computação distribuída de
alto desempenho [1]. Originalmente concebido como um conceito para o
compartilhamento de recursos computacionais entre participantes fixos, o conceito de
grade tem gradativamente sido estendido para o cenário delineado pelas redes sem fio, o
qual introduz uma vasta gama de novos dispositivos e possibilidades de uso. Grades
sem fio [2] podem também influir significativamente no avanço das arquiteturas de rede
sem fio. Isso porque grades sem fio trazem novas demandas em termos de
gerenciamento de mobilidade inter-sistemas e de acesso adaptativo dos dispositivos da
grade sem fio aos recursos das grades convencionais, o que aumenta o grau de
heterogeneidade do sistema (Figura 1). Pesquisas sobre dispositivos sem fio com
restrições de consumo de energia e aplicações em grade podem esclarecer questões
importantes relativas ao gerenciamento de redes sem fio ponto-a-ponto e dos serviços
de grade através de redes pertencentes a um mesmo domínio administrativo ou
localizadas em diferentes organizações. Essas questões envolvem interesses técnicos,
econômicos e políticos, evidenciando a interdisciplinaridade e o potencial impacto
sócio-econômico dessa nova área de pesquisa.
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Figura 1. Grades sem fio fixas e dinâmicas (fonte: [2])

Grades sem fio oferecem uma grande variedade de possíveis aplicações, as quais
podem ser agrupadas em três classes não mutuamente exclusivas: (i) agregação de
informação, como, por exemplo, em uma rede de sensores sem fio usada na prevenção
de desastres naturais através do monitoramento de condições climáticas, (ii) acesso a
recursos para processamento e (iii) compartilhamento coordenado de recursos entre
dispositivos móveis, o que possibilita aplicações inovadoras a partir de comunidades
virtuais formadas espontaneamente por fatores como proximidade e interesses comuns.
Existe a necessidade de se definir uma arquitetura de middleware capaz de
tornar transparente ao desenvolvedor de aplicações para grades sem fio as
características particulares de dispositivos e redes, a descrição e localização de recursos
e a coordenação do acesso aos recursos entre dispositivos heterogêneos. Dentro de um
middleware para desenvolvimento de aplicações que utilizam os recursos
computacionais e de comunicação de um ambiente de grade sem fio, um aspecto
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fundamental é o projeto de um protocolo para a descoberta dinâmica desses recursos, o
que viabiliza a divulgação de serviços e o compartilhamento dos recursos, oferecendo
suporte a soluções heterogêneas para transações de segurança, serviços de diretório,
qualidade de serviço (QoS – Quality of Service) e tarifação. Esse protocolo tornaria
transparente a utilização de serviços de computação distribuída, promovendo um
mecanismo adaptativo de estruturação da grade, refletindo a natureza dinâmica das
redes sem fio.
Vários autores (muitos dos quais referenciados em [2]) propõem um cenário
onde dispositivos sem fio formam uma Organização Virtual (VO – Virtual
Organization), trabalhando em conjunto com Organizações Reais (AOs – Actual
Organizations) para conduzir transações comerciais ou compartilhar artefatos. Nesse
cenário, onde recursos computacionais e de comunicação são relativamente escassos,
existe a necessidade de se avaliar algumas questões cruciais. Dentre elas, podemos citar:
(i) de que forma os dispositivos devem ser gerenciados, (ii) quais protocolos resultam
em um menor consumo de energia, (iii) como os nós da rede e seus serviços são
descobertos, (iv) quais políticas de uso (privacidade, segurança, privilégios de acesso,
proteção à propriedade intelectual, jurisdição, etc) devem ser implementadas e (v) como
a natureza dinâmica das redes sem fio ad-hoc influi na descoberta de recursos
computacionais, na provisão de QoS e na autenticação/autorização de usuários entre
localizações geograficamente dispersas, entre outros aspectos.
Garantir um mecanismo de roteamento eficiente mediante restrições de consumo
de energia e instabilidade na conexão dos nós é um aspecto essencial para grades sem
fio. Muitos protocolos de roteamento ad-hoc têm sido propostos para prover a
conectividade em redes sem fio e uma variedade de estudos investigam o desempenho
desses sistemas associados à disponibilidade de largura de banda. Outras pesquisas
avaliam a influência do ambiente sem fio (localização, aplicações, energia, espaço em
disco, memória, conectividade, etc) em ambientes colaborativos, o que também inclui
aspectos sociais como a garantia de que todos os elementos em uma VO irão contribuir
na construção de um bem comum. Essas pesquisas apontam mecanismos de reputação
[3] como uma possível solução para esse problema.
Com base nas considerações acima, observamos que a área de grades sem fio
apresenta uma série de questões em aberto. Soluções para os problemas de descrição e
descoberta ad-hoc dos serviços disponíveis são o ponto central dessa nova área de
pesquisa. É necessário que se definam modelos de negócio e que se investiguem casos
de uso, importantes para a análise contextual dos serviços a serem disponibilizados e
compartilhados nesses novos sistemas. Ainda, aspectos relativos à segurança são
imprescindíveis para o sucesso e a rápida adoção dessa nova tecnologia.
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Resumo – Este trabalho apresenta a simulação numérica que vem sendo desenvolvida no
CBPF para o estudo da dinâmica molecular baseada na mecânica estatística não-extensiva
generalizada em ambiente de grade computacional. Foram desenvolvidos e testados
programas utilizando a biblioteca MPI e os resultados mostraram que a grade nos permite
um significativo ganho de performance no tempo de execução.
1. Introdução
Os grupos de Computação e Física Estatística do CBPF, da Universidade de Padova e do
Centro de Computação da University College London vêm trabalhando em conjunto no
desenvolvimento de simulações numéricas para ambiente de grade computacional [1]. O
grupo de Física Estatística estuda por meio da mecânica estatística não-extensiva
generalizada [2], a dinâmica molecular em interações de longo alcance.
2. Física da Dinâmica Molecular
A Física Estatística descreve sistemas formados por um grande número de elementos
similares. A teoria para tais sistemas foi desenvolvida por Boltzmann e Gibbs (BG) no
século XIX e é uma das áreas emergentes da Física atual. A Dinâmica Hamiltoniana é
utilizada para descrever o movimento dos corpos, contendo no seu núcleo a informação
necessária para a evolução do sistema devido as suas interações. As interações podem ser
de curto ou longo alcance, sendo esta última, considerada independentemente da distância
entre os elementos. A teoria de BG não é capaz de produzir predições corretas em sistemas
de longo alcance. A mecânica estatística não-extensiva, proposta por um dos autores
(C.T.) visa, entre outras, generalizar esta teoria incluindo este tipo de interação.
O problema físico abordado neste trabalho foi descrito por um modelo matemático
simplificado, que leva em consideração as características essenciais da interação de longo
alcance. O programa desenvolvido explora sistemas por meio de interações de longo
alcance com o objetivo de determinar a aplicabilidade da teoria não-extensiva
generalizada.
3. O Problema da Física Computacional
O programa simula numericamente a evolução de um sistema de N rotores acoplados
(interação de longa distância), que podem girar livremente. Cada rotor é definido pelo
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ângulo que forma com a horizontal e por sua velocidade angular. A simulação é feita por
meio da integração numérica de 2N equações de movimento de Hamilton, derivadas da
função Hamiltoniana do sistema, cujo resultado é o conjunto completo de coordenadas e
velocidades. Toda a informação relevante do sistema está contida neste conjunto, e, por
meio dele, podemos calcular os parâmetros físicos desejados, e.g. a energia do sistema,
temperatura e magnetização.
O cálculo do novo valor das variáveis do sistema depende de todas as coordenadas
e velocidades calculadas na iteração precedente. Este cálculo implica em um tempo de
execução de O(N2). N precisa ser muito grande para uma correta descrição estatística do
problema. Este procedimento é realizado S vezes para que os parâmetros de medidas
tenham uma grande confiança estatística.
4. Estratégia de Paralelização e Resultados
Nossa abordagem inicial para a escalabilidade do estudo em ambiente de grade foi a
paralelização do cálculo dos parâmetros medidos. Para isso, identificamos os módulos
paralelizáveis no programa seqüencial e utilizamos a técnica de passagem de mensagens
(MPI) em um ambiente com P processadores. Cada processador da grade calcula S/P
evoluções do sistema. Ao final um processador mestre coleta os resultados das medidas
realizadas e calcula a confiança estatística dos parâmetros medidos.
Um sistema com N=1000 rotores foi testado experimentalmente em um ambiente
paralelo (seis processadores) e os resultados comparados àqueles obtidos no programa na
forma seqüencial. O teste utilizou T=2,5x105 iterações, e mediu a energia de um subgrupo
arbitrário de M=100 rotores. Os resultados para o caso seqüencial e paralelo foram
praticamente os mesmos e o ganho foi aproximadamente igual ao número de
processadores utilizados (5,98).
5. Conclusão
Uma nova abordagem para o estudo da aplicabilidade da teoria não-extensiva generalizada
em ambiente de grade, com milhares de processadores está sendo construída. Algumas
modificações no código seqüencial para a execução em ambiente paralelo nos deram
ganhos significativos de desempenho. Atualmente estamos trabalhando na decomposição
do problema em objetos, para que possamos determinar sua granularidade e controlar o
grau de paralelismo. A criação de um ambiente de grade funcionando em regime de
produção é essencial para a concretização de seu uso por parte da comunidade acadêmica.
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1. Introdução
O Globus Security Infrastructure (GSI) disponibiliza um conjunto de
ferramentas e bibliotecas que possibilitam o acesso seguro de aplicações e usuários aos
recursos de uma grade computacional [1].
O projeto GRAD-GIGA, coordenado pelo SINAPAD, dentro da chamada RNP
01/2004, tem como objetivo a construção de uma grade de produção nacional,
englobando os sete CENAPADs, utilizando o Globus Toolkit como plataforma, cuja
infra-estrutura de segurança é oferecida pelo GSI.
O objetivo deste trabalho é descrever as principais características do GSI,
detalhando suas funcionalidades e demonstrando como este conjunto de ferramentas
torna possível uma comunicação segura em ambientes de grades.
2. Características do GSI
Com o crescimento das grades computacionais, surgiu a necessidade de se
pensar em um esquema que permitisse uma comunicação segura entre elementos do
ambiente, com suporte à autenticação, incluindo delegação de credenciais para os
recursos [2].
Motivado por isso, a API-GSI, desenvolvida pela Globus Alliance [3], baseia-se
em chaves criptografadas, certificados no padrão X.509, e Secure Sockets Layer (SSL)
como protocolo de comunicação [4].
As características de segurança do GSI estão voltadas principalmente para a
autenticação, comunicação segura, autorização e privacidade. Os elementos da grade
(usuários, estações e recursos) utilizam certificados, contendo informações relativas à
identificação e autenticação, assinados por um Certificate Authority (CA).
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O GSI oferece duas formas de autenticação, a única e a mútua. Na autenticação
única (single sign-on), o usuário autentica-se apenas uma única vez para, a partir de
então, utilizar usuários proxies, que podem iniciar procedimentos no sistema e alocar
recursos da grade, não importando o domínio administrativo em que ele se encontra.
Tratando-se de autenticação mútua, esta utiliza SSL e envolve a troca de certificados
entre os elementos da grade.
Para garantir a segurança na comunicação, o GSI implementa um conceito de
Assinaturas Digitais, responsáveis pela autenticidade e integridade dos dados de
origem. Essa abordagem permite prevenção de bloqueios ao envio de informações (não
repúdio). Por se basear em funções Hash, as assinaturas digitais proporcionam uma
melhoria na Assinatura Digital Simples, recebendo a entrada de dados encriptados de
tamanhos variados e produzindo um tamanho fixo, o que torna a transmissão de
informações não só mais segura como também mais eficiente.
Outra característica relevante é a delegação de credenciais, que se dá através da
criação de usuários proxies. As chaves privadas e os certificados X.509, criados para
cada usuário proxy gerado remotamente dentro da grade, devem ser assinados pela
chave original do usuário credenciado.
3. Considerações Finais
Dentre os requisitos de segurança para o GRAD-GIGA, o GSI contempla os
principais: single sign-on, interoperabilidade com soluções de segurança local, proteção
e delegação de credenciais, privacidade, não-repúdio e integridade dos dados entre os
centros.
Pela inexistência de um mecanismo que garanta a integridade de execução dos
jobs faz-se necessário a implementação de um módulo que assegure a entrega correta
dos jobs processados. Constitui-se, portanto, como trabalho futuro, o desenvolvimento
de um módulo de segurança que possibilite a integridade dos jobs dentro de cada centro
que compõe o projeto GRAD-GIGA.
4. Referências
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Resumo: Este trabalho apresenta o projeto de um sistema para detecção
de falhas para ambientes GRIDS. O sistema, desenvolvido em C e MPI, é
baseado em threads e é hieraquizado, o que o torna escalável e resulta
em um baixo impacto no desempenho da aplicação.
1.

Introdução

Este trabalho trata do problema de a detecção de falhas em ambientes distribuídos. O objetivo
foi projetar um sistema de detecção escalável, que introduzisse o mínimo de impacto no
desempenho da aplicação, fosse adaptado ao ambiente de GRIDS computacionais e de fácil
utilização em diferentes aplicações. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de
programação C e a biblioteca de comunicação MPI (“Message Passing Interface”) . As
principais características deste sistema que o diferenciam dos demais [1][2] são: i) o sistema foi
desenvolvido como um conjunto de threads que atualizam estruturas de dados, para consulta
pela aplicação, contendo a informação sobre a atividade normal ou “morte” dos diversos
processadores, ii) a detecção é hierarquizada, ou seja, existe um detector local responsável pela
detecção de falhas de um conjunto de processadores e um líder geral, chamado de detector
central que trata da gerência dos detectores locais.
Acreditamos que estas características nos permitiram atingir integralmente o objetivo
mencionado.
2. Projeto do Sistema de Detecção de Falhas
O sistema de detecção de falhas proposto é baseado na associação de um conjunto de threads
para cada processador utilizado pela aplicação, cada uma delas com uma função específica.
Inicialmente os processadores são divididos em grupos, e a cada grupo é associado um detector
local. Os detectores locais são controlados por um detector central. Os detectores locais enviam
solicitações de sinal de vida ao seu conjunto de processadores associado. Os tempos de espera
pelas respostas são armazenados e múltiplos destes são utilizados como limites de espera para
os próximos pedidos de sinal de vida. Se um limite for violado o processador é considerado
“morto”. Isto torna o sistema adaptativo às variações de tempo de execução e comunicação que
comumente ocorrem em GRIDS.
Os detectores locais são gerenciados pelo detector central que ao decretar a morte de um deles
avisa aos demais processadores, e tenta eleger no grupo um novo detector local. Não
conseguindo, todo o grupo é declarado como morto.
Um “vice-líder” detecta falhas no detector central, e assume suas funções em caso de falha.
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Resumindo, basicamente são empregadas quatro tipos de threads: uma para detectar falhas em
processos (detector local), uma para detectar falhas em detectores (detector central), uma para
enviar mensagens de sinal de vida e uma outra para registrar a morte de processos, conforme
pode ser visto na figura a seguir.

3. Adaptação da Aplicação
Considerando que a cada processador é associado exatamente um processo da aplicação, o
usuário deverá iniciar o MPI com suporte a threads serializadas através do MPI_Init_Thread(
&argc, &argv, MPI_THREAD_SERIALIZED, &Conseguido) [3] e chamar uma função
(iniciaDetector) para que o detector entre em operação. Durante a execução da aplicação,
estará disponível um vetor
informando os nós ativos, (exemplo de utilização:
if(ativo[processo])). Antes de executar o MPI_Finalize, a aplicação deverá chamar uma função
que terminará as threads de detecção de falhas (fimDetector).
3. Conclusões Preliminares
A utilização de threads para a implementação do detector torna o tratamento das mensagens
referentes à detecção de erros independente da aplicação. Desta forma, não necessitamos
intercalar código de aplicação e detecção de erros, tornando o sistema mais modular e de
manutenção mais fácil. Tais vantagens podem ser estendidas a outras necessidades dos sistemas
paralelos, com pequeno impacto no desempenho da aplicação, conforme temos verificado
através de testes preliminares.
O sistema proposto nos parece ser bastante interessante para ambientes GRIDS, especialmente
porque podemos associar um detector local de falhas por grupos de processadores que estejam
geograficamente mais próximos, reduzindo a troca de mensagens de detecção entre
processadores interconectados por canais de comunicação mais lentos.
References
[1] Robertson, A: Linux-HA Heartbeat System Design, Proceedings of the Forth Annual Linux
Showcase and Conference (ALS), 2000.
[2] Woo, Namyoon, Heon Y. Yeon, Taesoon Park, MPICH-GF: Transparent Checkpointing and
Rollback-Recovery for Grid-enabled MPI Processes, IEICE Transactions on Information and
Systems , Vol E87-D, No 7, Julho 2004, pp. 1820-1828.
[3] Message Passing Interface Fórum. MPI-2: Extension to the Message Passing Interface,
julho de 1997.

135

III Workshop on Grid Computing and Applications

MobiGrid∗– Framework for Mobile Agents on Computer Grid
Environments
Rodrigo M. Barbosa1 , Alfredo Goldman1
1

Department of Computer Science – Institute of Mathematics and Statistics –
University of São Paulo
Rua do Matão, 1010 - Cidade Universitária – 05508-090 São Paulo, SP
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Abstract. This project focuses on the implementation of a framework for mobile
agents support within a grid environment project, namely InteGrade. Our goal is
to present a framework where time consuming sequential tasks can be executed
using mainly the idle cycles of a network of personal workstations. The mobile
agents may be used to encapsulate long processing applications (tasks). These
agents can migrate whenever the local machine is requested by its user, since
they are provided with automatic migration capabilities. Our framework also
provides to the user a manager that keeps track of the agents submitted by him.

1. Motivation: Mobile Agents on Computational Grids
The grid [Foster and Kesselman, 1999] paradigm was created to face two major problems
of clusters and supercomputers: high prices and waste of resources. The computational
grid idea was clearly inspired by clusters, in the sense that we have many computers interconnected by a network in order to provide together greater computational power. The
idea is to provide computational resources similarly to the way we get power supply. The
waste problem is addressed in a way that whenever a computer is idle, its computational
power can be supplied to the grid. On this context, the idea of mobile agents can be interesting. They can be used to encapsulate opportunistic applications, which can use small
slices of the available computational time of personal workstations, migrating to another
machine whenever the local user requests his machine, always preserving the processing
already done. On this way, mobile agents can be considered as a complementary tool to
decrease even more the idle time of a grid.
This text proposes our solution to provide a mobile agents environment in a grid
and is organized in the following way: Section 1 explains the motivations to provide
mobile agents support in a grid; Section 2 describes our project objectives; Section 3
gives a general overview of the framework; Section 4 provides ideas for future work and
concludes this paper.

2. Objectives
In an IBM’s pioneer report Mobile Agents: Are They a Good Idea? [Chess et al., 1995], its
authors analyze the potential of mobile agents and introduce, among other ideas, the possibility of employing mobile agents in order to use idle computational resources. Another
∗
Project supported by the State of São Paulo Research Foundation - FAPESP. Process number:
02/11165-6
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Figure 1: General architecture of the framework

report, e-Gap Analysis [Fox and Walker, 2003], which makes a study about the way scientists do science nowadays with technology support - what is named e-Science - points,
among other gaps, the absence of mobile agents support in the existent grid infrastructures.
This project consists in the implementation of a mobile agents framework for InteGrade [Goldchleger et al., 2004]. The main idea of our framework is to allow an efﬁcient
utilization of computational resources for large sequential or for embarrassing parallel
applications.
On this way, mobile agents can be used in a complementary way to InteGrade
applications, allowing an even better utilization of computational resources. Among the
applications that could be executed using mobile agents, there are loosely coupled parallel applications like SETI@home [SETI@home, 2004], or sequential applications that
demand long processing time. Our goal is to provide a framework to use the grid idle
resources not used by InteGrade.

3. Framework Overview
The main idea of our framework is to provide the programmer with a programming environment for long running applications, which we call tasks. The framework is being
implemented in Java over Aglets [Aglets, 2004]. We will mention all the components of
it at a high level:
1. task: long running application, encapsulated in a mobile agent. On the implementation of this task, the programmer must take care of the task state,
since the standard Java environments for mobile agents provide weak migration
[Illmann et al., 2000]. To help the programmer, our framework provides a special
method. This method is used in order to inform the framework when the task has
reached a consistent point, being ready for migration or clonation;
2. manager: it is the component responsible for registering tasks. The two most
important functions of the manager are:
(a) migration: when a task is submitted, the manager queries the InteGrade
infrastructure searching for an idle machine which has a chance of remaining on this state for a given time. With this information, the manager
dispatches the task to such a machine. A similar procedure is used when
the task needs to migrate;
(b) liveness: the manager also creates a clone of the task and dispatches it to
another machine. In the context of our work, a task that is being executed
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in more than one machine has liveness. When one of the clones dies, the
manager makes a copy of the still alive clone and dispatches it to another
machine.
3. server: this is the server installed on each machine that provides resources to the
framework. It provides a execution environment for the tasks. When the machine
is requested by the local user, the server asks the evacuation of the tasks that are
being hosted by it;
4. daemon: it veriﬁes whether the machine is idle or not. When the machine is idle,
it communicates that to InteGrade and turns on the server. When the machine is
requested by its local user, the daemon informs the server, which evacuates the
tasks and terminates;
5. client: component that provides the user with tools to submit tasks to the framework. It also provides a host environment for the manager.
In Figure 1, we have an overview of our framework. Each one of the client nodes
hosts a manager, which communicates with InteGrade. The manager of Client Node 1
manages Task 1 and its clone. The manager of Client Node 2 manages Task 2 and its
clone. Observe also that the daemons communicate with InteGrade.

4. Conclusion
The idea of mobile agents in InteGrade is very instigating and interesting. Our framework,
in the future, can be used to implement many kinds of applications from embarrassing
parallel applications, like SETI@home, to applications that need many kind of resources
not available in a single InteGrade node. Given the opportunistic characteristic of mobile
agents, InteGrade can reach near zero idleness on its nodes, what is impossible nowadays.
Another interesting point is our concern on building a framework that is transparent to the
machine user, so he will not face a performance loss. A strong feature of our framework
is its portability, since it is written almost all in Java. In the future, our framework can be
extended to serve a grid infrastructure that manages different kinds of resources available
on several machines.
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Resumo
O subprojeto ACCPADBR propõe uma arquitetura para monitoramento e contabilização
de recursos no contexto do projeto SINAPAD. Funcionalmente, a solução está estruturada
em grupos de serviços específicos, interoperáveis e customizáveis. O gerenciamento de
recursos é distribuído, respeitando-se políticas de uso e acesso previamente estabelecida.
1. Introdução
O objetivo do SINAPAD (Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho) é
conceber uma grade de abrangência nacional envolvendo os centros nacionais de
processamento de alto desempenho (CENAPAD´s) interligados através da rede GIGA.
O compartilhamento de recursos proposto pela computação em grade, caracteriza a
importância e necessidade da contabilização de recursos, seja para cobrança pelo uso dos
mesmos, seja pelo planejamento da capacidade computacional. O ACCPADBR é um
sistema de contabilização global e distribuído, integrante do SINAPAD.
2. Contexto Operacional
A implantação do SINAPAD está organizada em etapas. Em relação ao hardware, primeiro
será configurada uma grade homogênea incorporando clusteres instalados nos
CENAPAD´s (IBM-PC e Linux); posteriormente serão agregados os legados. Em relação
ao software, cada CENAPAD assumiu responsabilidades por subsistema específico.
Neste contexto, o ACCPADBR interage com o subsistema de gerenciamento de usuários e
recursos, obtendo aqueles que serão monitorados e contabilizados, além dos usuários com
respectivos direitos de acesso e cotas. A outra interação é com o portal, obtendo recursos e
usuários específicos tratados no disparo da execução do processo.
O feedback são dados em formato JOBLOG, a serem manipulados conforme finalidades e
necessidades, gerados por sucessivas e periódicas consolidações em diferentes níveis
hierárquicos: nodos, front-end´s e portal. Nos nodos, são gerados a partir de procedimentos
do sistema operacional (família de comandos acct – localizados no /proc).
As interfaces com os demais subsistemas ficarão a cargo do serviço de Interface &
Armazenamento, utilizando uma troca indireta de dados através de flat-files e base de
dados compartilhados. Serão utilizadas tecnologias como Linguagens Bash e Java,
Protocolo SNMP, Monalisa e RRDTool.
3. Política de Preços
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O ACCPADBR determina o custo em termos de unidades de serviços, calculado a partir de
parâmetros como categoria do usuário, um fator de especialização (tipo, quantidade, preço,
localização dos recursos) e um fator temporal (horários de execução).
Os usuários classificam-se em níveis com direitos diferenciados. Os tipos de recursos se
referem às especificações técnicas necessárias para a execução dos processos com
contabilização de tempos em execução e em fila de execução, áreas utilizadas de memória
e disco. Há diferentes pesos para utilização em horários comerciais (prime hour) e nãocomerciais e/ou final de semana (nomprime hour). Para definição dos preços de recursos,
cada CENAPAD deve utilizar sua própria metodologia de cálculo.
Inicialmente, a política adotada ao estouro de cota do usuário é o overdrafting, permitindo
saldo devedor.
4. Infra-estrutura de Serviços
A premissa norteadora do projeto é o fato de ser uma grade operacional, induzindo a
utilização de tecnologias disponíveis, padronizadas, públicas à comunidade envolvida,
estáveis, documentadas, baseadas em cases de utilização e na expertise e know-how local.
Evolução e agregação de funcionalidades futuras foram também observadas.
Foram arquitetados grupos de serviços interoperáveis e customizáveis: 1) Monitoramento:
provê coleta de dados e status dos recursos; 2) Contabilização: provê equivalência de
métricas, política de preços, sintetização de dados; 3) Gerência: provêem mapas e extratos,
administração de preços, fundos e cotas; 4) Interface & armazenamento: prove
mecanismos de armazenamento e troca indireta de dados através do padrão blackboard.
Está previsto um grupo de serviços voltados para Negociação, provendo divulgação de
recursos, marketplace, pagamentos e cobranças, contratos de execução e gerência de
políticas.
5. Trabalhos Relacionados
Há inúmeros projetos para grade em desenvolvimento, cada um com suas peculiaridades
técnicas e objetivos próprios. Dentre eles, estão o European DataGrid[GUA 03] e o
Gridbus Project [GRI]. O Qbank Allocation Manager [JAC 01] é utilizado no Pacific
Northwest National Laboratory (PNNL), no Maui High Performance Computing Center e
no NPACI/TeraGrid [NPA], trabalhando acoplado ao sistema SNUPI [HAZ 01], operando
no San Diego Supercomputer Center (SDSC).
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