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RESUMO 
 

 

 Grade computacional é uma alternativa para melhorar o desempenho de 

aplicações paralelas, por permitir o uso simultâneo de vários recursos distribuídos. 

Entretanto, para que a utilização de uma grade seja adequada, é necessário que os 

recursos sejam utilizados de maneira a permitir a otimização de algum critério. Para 

isto, várias estratégias de escalonamento têm sido propostas, mas o grande desafio 

é extrair o potencial que os recursos oferecem para a execução de aplicações 

paralelas. Uma estratégia bastante usada em sistemas de escalonamento atuais é 

escalonar uma aplicação paralela nos recursos de um único cluster. Contudo, apesar 

da estratégia ser simples, ela é muito limitada, devido principalmente a baixa 

utilização dos recursos. Este trabalho propõe e implementa o sistema GCSE (Grid 

Cooperative Scheduling Environment) que provê uma estratégia de escalonamento 

cooperativo para usar eficientemente os recursos distribuídos. Os processos de uma 

aplicação paralela podem ser distribuídos em recursos de vários clusters e 

computadores, todos conectados a redes de comunicação públicas. GCSE também 

gerencia a execução das aplicações, bem como oferece um conjunto de primitivas 

que fornece informações sobre os ambientes de execução para o suporte à 

comunicação entre processos. Além disto, uma estratégia de antecipação de dados 

é proposta para aumentar ainda mais o desempenho das aplicações. Para realizar 

um bom escalonamento é preciso descobrir os recursos distribuídos. Neste sentido, 

o sistema LIMA (Light-weIght Monitoring Architecture) foi projetado e implementado. 

Este sistema provê um conjunto de estratégias e mecanismos para o 

armazenamento distribuído e acesso eficiente às informações sobre os recursos 

distribuídos. Além disto, LIMA adiciona facilidades de descobrimento e integração 

com o GCSE e outros sistemas. Por fim, serão apresentados os testes e avaliações 

dos resultados com o uso integrado dos sistemas GCSE e LIMA, compondo um 

ambiente robusto para a execução de aplicações paralelas. 

 

Palavras-chave: Sistemas distribuídos e paralelos. Grade computacional. 

Escalonamento de aplicação paralela. Monitoramento de recursos. 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 
 

 

 Computing grid is an alternative for improving the parallel application 

performance, because it allows the simultaneous use of many distributed resources. 

However, in order to take advantage of a grid, the resources must be used in such a 

way that some criteria can be optimized. Thus, various scheduling strategies have 

been proposed, but the great challenge is the exploitation of the potential that the 

resources provide to the parallel application execution. A strategy often used in 

current scheduling systems is to schedule a parallel application on resources of a 

single cluster. Even though this strategy is simple, it is very limited, mainly due to low 

resource utilization. This thesis proposes and implements the GCSE system (Grid 

Cooperative Scheduling Environment) that provides a cooperative scheduling 

strategy for efficiently using the distributed resources. The processes of a parallel 

application can be distributed in resources of many clusters and computers, and they 

are all connected by public communication networks. GCSE also manages the 

application execution, as well as offering a primitive set that provide information 

about the execution environments for ensuring the communication between 

processes. Moreover, a data advancement strategy is proposed for improving the 

application performance. In order to perform a good scheduling, the distributed 

resources must be discovered. Therefore, the LIMA system (Light-weIght Monitoring 

Architecture) was designed and implemented. This system provides both strategy 

and mechanism set for distributed storage and efficient access to information about 

the distributed resources. In addition, LIMA offers facilities for resource discovering 

and integrating its functionalities both GCSE and other systems. Finally, the tests and 

result evaluations are presented with the integrated use of both GCSE and LIMA 

systems, composing a robust environment for executing parallel application. 

 

Keywords: Distributed and parallel systems. Computing grid. Parallel application 

scheduling. Resource monitoring. 
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Capítulo 1 
 

 

1 Introdução 
 

 

O surgimento de novas aplicações com altas demandas computacionais tem 

incentivado o desenvolvimento de uma variedade de sistemas de computação. Com 

isto, têm sido notados avanços tecnológicos nas últimas décadas na computação 

paralela e distribuída. Ela explora duas áreas com motivações e características 

distintas: os sistemas distribuídos e a computação paralela. A primeira área é 

motivada pelo desejo de compartilhamento de recursos e a outra para aumentar a 

potência computacional (ALMASI; GOTTLIEB, 1994). 

Com o uso de redes de comunicação cada vez mais rápidas, a popularidade 

da Internet e a disponibilidade de máquinas mais poderosas, todos oferecidos a 

baixos custos, têm possibilitado agregar uma diversidade de recursos 

geograficamente distribuídos e pertencentes a vários domínios administrativos para 

compor um poderoso recurso de computação (FOSTER; KESSELMAN; TUECKE, 

2001). Surgiram, assim, as grades computacionais, onde clusters e computadores 

espalhados fisicamente podem ser interconectados para oferecer compartilhamento 

de recursos, tais como de processamento, dados e serviços. 

Para que uma grade computacional possa atingir um dos seus objetivos, o de 

oferecer recursos de forma cooperativa e transparente, um escalonador eficiente 

torna-se uma parte fundamental de uma grade. Diferentemente de outros sistemas 

distribuídos, escalonadores de grades, conhecidos também como meta-

escalonadores, não são capazes de controlar diretamente os recursos. Ao invés 

disso, funcionam como brokers, localizando os recursos e encaminhando as 

aplicações para a execução a um gerenciador local, por exemplo, ao Condor 

(THAIN; TANNENBAUM; LIVNY, 2003), que gerencia os recursos (DONG; AKL, 

2006). 

Assim, um meta-escalonador interage com vários gerenciadores locais de 

diferentes domínios administrativos e com serviços disponíveis em uma grade 

computacional, tais como de informação, segurança, execução, transferência de 
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dados, entre outros. Exemplos de meta-escalonadores são o Nimrod-G (BUYYA et 

al., 2002) e GridWay (HUEDO; MONTERO; LLORENTE, 2007; VÁZQUEZ-POLETTI 

et al., 2006). Outros sistemas incluem funcionalidades de escalonamento para 

grades como o gLite (VÁZQUEZ-POLETTI et al., 2006). 

Um modelo de aplicação bastante executado em clusters e que pode ser 

utilizado em grades computacionais é o SPMD (single program multiple data). Neste 

modelo, uma aplicação é composta por vários processos que realizam computação 

em diferentes conjuntos de dados e se comunicam via passagem de mensagem 

(WILKINSON; ALLEN, 1999). 

Contudo, o escalonamento de aplicações paralelas SPMD em uma grade 

ainda é muito limitado, devido principalmente à baixa utilização dos recursos. Isto 

acontece porque os meta-escalonadores não exploram de maneira adequada os 

recursos distribuídos. Tradicionalmente, um meta-escalonador aloca processadores 

de um único cluster para executar uma aplicação SPMD. Este tipo de 

escalonamento tem a grande vantagem de ser simples, pois apenas os recursos de 

um único domínio e gerenciados por um único gerenciador local devem ser 

considerados durante o escalonamento. Por outro lado, enquanto não existirem 

recursos suficientes para a execução de uma aplicação SPMD no ambiente de 

execução escolhido, por exemplo, um cluster, a aplicação deverá aguardar pela 

liberação de recursos para iniciar sua execução. 

Como as grades computacionais são tipicamente compostas por vários 

clusters e computadores, surge uma oportunidade de agregar os recursos destas 

máquinas para aumentar a utilização dos recursos e, conseqüentemente, melhorar o 

desempenho das aplicações paralelas. 

Para tanto, é importante que novos sistemas de escalonamento e de 

execução de aplicações para grades computacionais sejam construídos de maneira 

que garantam o desempenho exigido pelas aplicações paralelas e mantenham a 

autonomia de gerenciamento local dos ambientes de execução. Mas o 

desenvolvimento destes sistemas requer que diversos desafios sejam tratados. 

Neste trabalho de doutoramento, dois problemas importantes são tratados: o 

escalonamento eficiente de aplicações SPMD e o acesso às informações sobre os 

recursos distribuídos. 
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Garantir o escalonamento eficiente de aplicações SPMD em uma grade 

computacional não é uma tarefa trivial. O problema do escalonamento de aplicações 

é extremamente complexo, já tendo sido demonstrado que ele faz parte da classe de 

problemas NP-Completos (DONG; AKL, 2006). Assim, quaisquer otimizações que 

possam ser feitas em sistemas de escalonamento são importantes, o que ressalta a 

relevância do estudo dessa área.  

No entanto, diversas estratégias de escalonamento já foram propostas e 

estudadas. Uma solução interessante, não abordada por estas estratégias, seria 

agregar processadores de vários clusters e computadores para distribuir os 

processos de uma aplicação SPMD. Neste novo cenário, uma aplicação SPMD 

poderia iniciar mais cedo sua execução, aumentando a utilização dos recursos de 

uma grade computacional. 

O MPICH-G2, uma implementação do padrão MPI (Message Passing 

Interface) (MPI FORUM, 2008) que usa serviços do Globus (GLOBUS, 2008), 

permite a construção de aplicações SPMD para utilizar máquinas de diferentes 

domínios administrativos (KARONI; TOONEN; FOSTER, 2003). Porém, a grande 

desvantagem desta biblioteca é que o ambiente de execução deve ser composto por 

computadores com endereçamentos públicos. Esta restrição limita o uso dos 

recursos de uma grade, uma vez que a grande maioria está conectada a redes 

privadas, como os nós de processamento de um cluster. Outra limitação é que o 

MPICH-G2 não interage com gerenciadores de recursos locais e, assim, a 

autonomia de gerenciamento local não é preservada. Além disto, o usuário deve 

selecionar os processadores e colocar em execução as aplicações manualmente. 

Uma seleção de recursos inadequada pode comprometer o desempenho das 

aplicações. Por fim, o MPICH-G2 tem suporte apenas ao pre-WS (pre-Web Services) 

do Globus, um conjunto de serviços não baseados em Web Services (TAN, 2004), 

que não vêm sendo mantidos mais há bastante tempo e que podem deixar de ser 

oferecidos em versões futuras do Globus (GLOBUS, 2008). 

Para resolver a limitação do uso de recursos conectados a redes privadas, o 

MGF (MPI Globus Forward) (GREGORETTI et al., 2008) oferece uma extensão ao 

MPICH-G2. No entanto, as outras limitações apresentadas do MPICH-G2 não são 

tratadas pela extensão da nova biblioteca do MGF. 
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Assim, surge uma oportunidade de desenvolver novas estratégias de 

escalonamento para o uso eficiente dos recursos de uma grade computacional. Além 

disto, o acesso às informações sobre os recursos distribuídos para realizar um 

escalonamento eficiente também deve ser considerado, o que leva ao segundo 

problema abordado na tese. 

Para garantir o acesso às informações sobre os recursos de uma grade, as 

informações precisam estar organizadas e mecanismos de consultas que facilitem 

as buscas são necessários. Um sistema de monitoramento de recursos pode ser 

utilizado para o armazenamento e acesso a essas informações. 

Alguns sistemas de monitoramento organizam os dados de maneira 

centralizada, mas esta abordagem pode trazer problemas de indisponibilidade de 

dados, gargalo em consultas e tráfego intenso nas redes de comunicação. Outros 

sistemas distribuem os dados, mas continuam mantendo repositórios de dados 

centralizados para facilitar as operações de buscas (ZANICOLAS; SAKELLARRIOU, 

2005). Além disso, muitos sistemas não oferecem facilidades de integração com as 

atividades de escalonamento. 

Este trabalho explora o escalonamento de processos de uma aplicação 

SPMD em um ambiente de execução composto por clusters e computadores. Um 

cluster contém um conjunto de nós de processamento conectados a uma rede 

privada e um nó front-end com duas interfaces de rede. Uma interface permite o 

acesso aos nós de processamento e a outra o acesso a rede pública (Internet). O 

termo computador será utilizado neste trabalho para representar uma máquina que 

está conectada à rede pública e pode executar aplicações. 

Além disto, cada cluster ou conjunto de computadores de um domínio 

administrativo estarão sendo gerenciados por um gerenciador local e os nós de 

processamento do cluster ou computadores podem ser compostos por 

monoprocessadores ou multiprocessadores. 

Por fim, informações a respeito dos recursos existentes na grade 

computacional são utilizadas para melhor determinar quais recursos podem executar 

uma aplicação. 
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1.1 Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um ambiente de software para o 

suporte ao escalonamento e execução de aplicações paralelas SPMD em uma grade 

computacional. Tais aplicações poderão ser construídas utilizando, por exemplo, a 

interface MPI ou Java. Para tanto, serão necessárias a implementação de uma 

interface MPI ou um sistema Java, integrado ao ambiente proposto, usando suas 

primitivas. Estas ferramentas de programação não fazem parte do escopo deste 

trabalho e estão sendo desenvolvidas em outras teses no LAHPC-EPUSP. Além 

disto, o ambiente proposto também oferece facilidades para a execução de 

aplicações seqüenciais e o acesso às informações sobre os recursos distribuídos 

para auxiliar nas decisões de escalonamento das aplicações. 

Para permitir o escalonamento eficiente de aplicações SPMD, o objetivo é 

apresentar a proposta e implementação de um sistema que ofereça uma estratégia 

de escalonamento para distribuir os processos de uma aplicação paralela em 

recursos de vários clusters e computadores. Apresenta-se, então, o sistema GCSE 

(Grid Cooperative Scheduling Environment), cuja estratégia é baseada em um 

modelo de escalonamento cooperativo onde domínios administrativos podem 

cooperar com a execução de uma aplicação SPMD. Espera-se que a estratégia 

possa minimizar o custo de comunicação entre os processos de uma aplicação 

SPMD distribuídos em clusters e computadores. 

Além disto, o sistema proposto garante a autonomia de gerenciamento local, 

uma vez que os recursos de cada domínio são coordenados por gerenciadores de 

recursos locais. Com a ajuda de uma biblioteca de primitivas, pode-se oferecer 

suporte para utilizar clusters e computadores com recursos conectados tanto a redes 

públicas como privadas. Por fim, o ambiente preocupa-se com a distribuição dos 

dados de entrada necessários para a execução das aplicações. Para tanto, uma 

estratégia baseada na antecipação de dados é utilizada. 

Como conseqüência do sistema proposto, espera-se aumentar a utilização 

dos recursos de uma grade computacional e melhorar o desempenho das aplicações 

paralelas. Outras características do GCSE são: 
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• garante a autonomia de gerenciamento de recursos locais sem exigir 

modificações nas configurações e políticas de gerenciamento 

determinadas por administradores de recursos; 

 

• oferece uma estratégia de escalonamento baseada em um modelo 

cooperativo para o escalonamento de processos de uma aplicação 

paralela em recursos de vários clusters e computadores; 

 

• realiza sincronização dos processos de uma aplicação paralela que 

garante aos processos da aplicação iniciarem de maneira simultânea em 

todos os recursos alocados para a execução; 

 

• oferece um conjunto de primitivas que fornece informações aos processos 

de uma aplicação paralela sobre os ambientes de execução; 

 

• realiza o desbloqueio de recursos em falhas; 

 

• transfere dados de entrada automaticamente aos clusters e computadores 

alocados para a execução de aplicações. 

 

As principais contribuições com o uso do GCSE são: 

 

• aumenta a confiança dos administradores em disponibilizar seus recursos 

a uma grade, uma vez que as políticas definidas para o uso dos recursos 

locais serão satisfeitas e, assim, uma maior quantidade de recursos pode 

ser oferecida a uma grade computacional; 

 

• melhora a utilização dos recursos distribuídos e melhora o desempenho de 

aplicações paralelas; 

 

• apresentação de critérios para a execução de processos de uma aplicação 

paralela em vários clusters e computadores, com recursos conectados a 

redes públicas e privadas; 
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• elaboração de uma estratégia de transferência de dados para aumentar o 

desempenho de execução das aplicações paralelas. 

 

Com relação ao acesso às informações sobre os recursos existentes em uma 

grade computacional, o objetivo é propor e implementar um sistema de 

monitoramento de recursos que dê suporte às atividades de escalonamento, 

denominado LIMA (Light-weIght Monitoring Architecture). Para isto, o sistema requer 

uma infra-estrutura robusta, incluindo estratégias de armazenamento distribuído, 

mecanismos eficientes de busca de informações e funcionalidades de integração 

com um escalonador. Neste trabalho o GCSE usa informações oferecidas pelo LIMA 

para realizar o escalonamento de aplicações paralelas. A seguir são apresentadas 

as características do LIMA: 

 

• oferece um conjunto mínimo de informações padronizadas sobre os 

recursos e organizadas em bancos de dados; 

 

• distribui informações na grade segundo um modelo de distribuição 

baseado na freqüência de atualização das informações; 

 

• oferece uma interface simples para a busca de informações distribuídas de 

maneira automática. 

 

 Com o uso do sistema LIMA, têm-se as principais contribuições: 

 

• facilidade de integração de informações de diferentes domínios 

administrativos; 

 

• apresentação de critérios de distribuição de dados que minimizem o uso 

das redes de comunicação; 

 

• facilidade de busca de informações distribuídas, de maneira que os 

usuários não necessitem conhecer as estruturas dos bancos de dados, 
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bem como facilitar a integração do LIMA com as atividades de 

escalonamento. 

 

 LIMA pode fornecer informações sobre os recursos de uma grade através de 

sua interface de consulta baseada no SQL (Structured Query Language). 

 Para verificar a proposta do ambiente de escalonamento, execução de 

aplicações e monitoramento de recursos, apresentam-se vários testes e análises dos 

resultados que evidenciam a importância do ambiente projetado e a necessidade de 

trabalhos futuros. Para tanto, foi utilizado uma plataforma de execução baseada em 

um ambiente homogêneo composto por um único cluster e um outro heterogêneo 

com um cluster e dois computadores. 

 

1.2 Motivações e Justificativas 
 

O escalonamento de aplicações paralelas em sistemas distribuídos tem sido 

amplamente estudado (BERMAN; WOLSKI, 1997; LITZKOW; LIVNY; MUTKA, 1988; 

WEISSMAN; GRIMSHAW, 1996; WEISSMAN, 1999; WEISSMAN; ZHAO, 1997; 

ZHOU et al., 1993), havendo uma intensa atividade de pesquisa buscando formas 

eficientes de escalonar aplicações paralelas em grades computacionais. Essas 

aplicações têm despertado o interesse dos pesquisadores, uma vez que os 

resultados obtidos vêem indicando bons desempenhos em grades computacionais. 

Alguns trabalhos têm apresentado estratégias de escalonamento para aplicações 

que não necessitam de alocação simultânea de recursos, como para aplicações bag-

of-task e master-worker (CIRNE et al., 2003; DE ROSE et al., 2008; HEYMANN et 

al., 2000; SILVA, 2003; YU, 2007) e outros executam as aplicações em recursos de 

um único cluster ou computadores (ABAWAJY, 2005; SABIN et al., 2003). 

Estudos recentes têm concentrado os esforços em estratégias para a 

alocação de recursos de vários clusters para aplicações paralelas (BUCUR; EPEMA, 

2007; JONES; LIGON, 2006; QIN; BAUER, 2007). Entretanto, os resultados a partir 

de simulações não consideram os problemas relacionados com o uso de recursos 

heterogêneos, a presença de gerenciadores de recursos que garantam a autonomia 

de gerenciamento local, a conexão de recursos em redes privadas e a utilização de 

estratégias descentralizadas de escalonamento. 
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Assim, a motivação inicial desta tese é contribuir para o escalonamento de 

aplicações paralelas em grades computacionais através de um ambiente de software 

capaz de aumentar a utilização dos recursos distribuídos e melhorar o desempenho 

das aplicações paralelas. Para o suporte às decisões de escolha dos recursos, um 

sistema de monitoramento também é de relevância, pois pode oferecer estratégias e 

mecanismos que facilitem a descoberta dos recursos distribuídos de uma grade. 

 

1.3 Organização do Texto 
 

Este texto está organizado em sete capítulos, um glossário e sete apêndices. 

O capítulo 1 apresentou o problema, os objetivos pretendidos no presente trabalho, 

as motivações e justificativas. 

O capítulo 2 faz uma revisão de conceitos sobre grades computacionais, 

descreve três sistemas para a construção de grades e uma comparação entre os 

sistemas é fornecida. 

O capítulo 3 apresenta conceitos da área de escalonamento para sistemas 

distribuídos e grades computacionais e traz um estudo de trabalhos relacionados 

com o escalonamento de aplicações paralelas. 

No capítulo 4 são discutidos os trabalhos relacionados com o monitoramento 

de recursos e são apresentados detalhes da arquitetura do sistema LIMA 

desenvolvido nesta tese para o monitoramento de recursos, seus principais 

componentes, as estratégias de distribuição e consulta a dados distribuídos, bem 

como detalhes da implementação do LIMA e testes realizados. 

O capítulo 5 traz a proposta do sistema de escalonamento GCSE com seus 

principais desafios, a descrição de sua arquitetura e seus componentes, 

considerações sobre a integração das atividades de escalonamento com o LIMA e 

detalhes da implementação do GCSE. 

 Os resultados e discussões sobre os testes realizados em dois ambientes de 

execução, um homogêneo e outro heterogêneo, são apresentados no capítulo 6. 

 O capítulo 7 apresenta as conclusões e contribuições conquistadas com este 

trabalho e uma relação de trabalhos futuros que poderão ser conduzidos nas áreas 

de escalonamento de aplicações paralelas e monitoramento de recursos. 
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 Os apêndices apresentam a descrição das tabelas do banco de dados do 

sistema LIMA, suas métricas estáticas e dinâmicas que podem ser monitoradas, sua 

estrutura de diretórios, exemplos de códigos fontes de módulos que capturam dados 

de recursos monitorados, a estrutura de diretórios do sistema GCSE, a descrição de 

suas tabelas do banco de dados e um exemplo de aplicação paralela SPMD que usa 

as primitivas oferecidas pelo GCSE. 
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Capítulo 2 
 

 

2 Grades Computacionais 
 

 

Na última década, tem sido observada uma substancial modificação na 

maneira como os recursos e serviços vêm sendo utilizados na computação. Em 

décadas passadas, com o advento das redes de comunicação e computadores com 

custos mais acessíveis possibilitou-se a evolução da computação centralizada para 

a distribuída. 

Como conseqüência, grupos de pesquisa têm implementado middlewares, 

bibliotecas e ferramentas que permitem o uso cooperativo de recursos 

geograficamente distribuídos e unificados para atuarem como uma poderosa 

plataforma de computação para a execução de uma grande variedade de aplicações 

paralelas e distribuídas. Esta abordagem para a computação tem sido conhecida por 

diferentes nomes, tais como metacomputing, scalable computing, global computing, 

e, mais recentemente, grid computing ou computação de grade (BAKER; BUYYA; 

LAFORENZA, 2000). A infra-estrutura para esse novo conceito de computação, 

conhecida como grades computacionais, é a mais nova proposta de infra-estrutura 

para resolver as crescentes demandas da computação paralela e distribuída através 

do uso de recursos disponíveis em diferentes organizações (BERMAN; FOX; HEY, 

2003; FOSTER; KESSELMAN, 1999). 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos relacionados com 

grades computacionais. O capítulo inicia com a seção 2.1 que apresenta as 

definições e características de grades computacionais. Nas seções 2.2 e 2.3 são 

descritas, respectivamente, uma classificação e componentes básicos para grades. 

A seção 2.4 apresenta sistemas para a construção de grades e uma comparação 

entre os sistemas é fornecida na seção 2.5. Por fim, o capítulo é finalizado com 

algumas considerações. 
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2.1 Definições e Características de Grades Computacionais 
 

Segundo Foster et al. (FOSTER; KESSELMAN; TUECKE, 2001), o termo grid 

computing foi estabelecido na metade da década de 90 para denotar uma proposta 

de infra-estrutura de computação distribuída para a engenharia e ciências 

avançadas. 

Um sistema de grade computacional pode ser definido como uma infra-

estrutura de software capaz de gerenciar diversos recursos computacionais, 

distribuídos, possivelmente por uma grande área geográfica, de maneira a oferecer 

aos usuários acesso aos recursos de forma transparente (FOSTER; KESSELMAN; 

TUECKE, 2001). 

Na maioria dos casos, o recurso disponibilizado por uma grade é a 

capacidade de processamento; porém, alguns sistemas podem utilizar outros, tais 

como: dispositivos de armazenamento de grande capacidade, instrumentos 

científicos e até mesmo as bases de dados de diferentes fontes. 

Embora várias definições tenham sido propostas desde o surgimento de grid 

computing e não há uma definição globalmente aceita, segundo Foster (FOSTER, 

2002) três características podem ajudar a definir um sistema de grid. São elas: 

 

1. Coordena recursos que não estão sujeitos a controle centralizado: o 

ambiente deve ser capaz de integrar e coordenar recursos e usuários 

pertencentes a diferentes organizações; 

 

2. Utiliza interfaces e protocolos de propósito geral, abertos e padronizados: 

o ambiente deve ser construído usando interfaces e protocolos bem 

conhecidos para garantir interoperabilidade entre os componentes dos 

sistemas que tratam da segurança, descoberta e uso dos recursos; 

 

3. Provê qualidade de serviços: o ambiente deve garantir o uso dos recursos 

de modo coordenado e promover qualidade para diferentes tipos de 

serviços abrangendo segurança, tempo de acesso, disponibilidade, 

alocação de recursos simultâneos, entre outros. 
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Além dessas características, que podem ajudar a diferenciar ambientes de 

grid de sistemas distribuídos convencionais, outras quatro caracterizam um grid e 

devem ser observadas (BAKER; BUYYA; LAFORENZA, 2002): 

 

1. Múltiplos domínios administrativos e autônomos: os recursos da grade 

estão espalhados em múltiplos domínios, pertencentes a diferentes 

organizações e podendo estar separados por grandes distâncias 

geográficas, e a autonomia local de gerenciamento e as políticas de uso 

devem ser respeitadas; 

 

2. Heterogeneidade: uma grade computacional envolve uma grande 

quantidade de recursos heterogêneos por natureza e gerenciados por uma 

diversidade de tecnologias; 

 

3. Escalabilidade: uma grade pode crescer de poucos recursos a milhões de 

recursos. Isso levanta o problema de uma possível degradação do 

desempenho à medida que o tamanho de uma grade cresce. 

Conseqüentemente, aplicações que requeiram acessar muitos recursos 

geograficamente distribuídos devem ser tolerantes a latência;  

 

4. Dinamicidade ou adaptabilidade: em uma grade computacional, falhas 

podem ocorrer e devem ser tratadas como regras e não como exceção. De 

fato, com tantos recursos na grade, a probabilidade de algum recurso 

falhar é naturalmente alta. Os gerenciadores de recursos e aplicações 

devem adaptar o seu comportamento dinamicamente para extrair o 

máximo de desempenho a partir dos recursos e serviços disponíveis. 

 

Apesar de uma grade computacional possuir recursos altamente 

heterogêneos, um ambiente ideal deverá prover aos usuários o acesso aos recursos 

de forma virtualmente homogênea. Além disso, esses recursos pertencentes a 

diferentes organizações trazem dificuldades no uso da grade e, assim, é preciso ter 

políticas bem definidas para administrar o uso desses recursos, bem como garantir a 

segurança em todo ambiente e um baixo custo de acesso. 
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2.2 Classificação de Grades Computacionais 
 

Além de permitir uma melhor utilização dos recursos computacionais, grades 

computacionais podem oferecer novas formas de interação entre os usuários e suas 

aplicações. Assim, os sistemas para grades podem ser classificados em três 

categorias, de acordo com a funcionalidade que as grades oferecem: de 

processamento, de dados e de serviços (BAKER; BUYYA; LAFORENZA, 2002).  

 

2.2.1 Grades de Processamento 
 

Os sistemas nesta categoria agregam poder de processamento para a 

execução de aplicações que exigem alta capacidade computacional e em que o uso 

de uma única máquina não satisfaz o processamento. Eles se subdividem em 

computação de alto desempenho (high performance) e computação de alta vazão 

(high throughput). O primeiro se dedica à execução de aplicações paralelas com o 

objetivo de promover o desempenho individual de cada aplicação e o segundo se 

dedica a distribuir aplicações com o objetivo de promover o desempenho de todo o 

sistema (BERMAN, 1998). 

O componente fundamental das grades de processamento é o serviço de 

execução remota que é responsável por qualificar a grade como plataforma de 

execução de aplicações. Neste sentido, questões que surgem com o uso de um 

serviço remoto são: (i) quais os serviços de execução remota serão disponibilizados; 

(ii) como proteger o serviço de aplicações maliciosas, entre outras. 

Outro aspecto importante das grades de processamento é a implementação 

de estratégias de alocação de recursos, tanto no escalonamento de aplicações 

como no uso de recursos. Um escalonador de aplicação determina os recursos para 

executar uma aplicação e encaminha a requisição de execução ao gerenciador de 

recursos local apropriado. Assim, um escalonador de aplicação não controla os 

recursos que serão usados, sendo, portanto essa atribuição do gerenciador de 

recursos local. Sem a autorização dele não há como usar um recurso. 
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2.2.2 Grades de Dados 
 

Uma grade de dados é formada por uma infra-estrutura especializada em 

prover gerenciamento no armazenamento e acesso de dados, estejam eles em 

arquivos ou em bases dados. 

Como estas infra-estruturas ainda estão em desenvolvimento, ainda há muito 

a ser feito em grades de dados. Inicialmente, cada usuário resolvia o tratamento dos 

dados através de soluções específicas, muitas vezes recorrendo a arquivos de lote 

ou a transferência de arquivos manuais via protocolo ftp. Muitos trabalhos vêm se 

preocupando principalmente com os dados em forma de arquivos, por ser 

relativamente simples extrair dados armazenados em formato texto. Existem 

propostas desde protocolos eficientes de transferência de dados como o GridFTP 

(ALLCOCK et al., 2001) do projeto Globus (GLOBUS, 2008) até sistemas de 

arquivos como o LegionFS (WHITE et al., 2001). 

Atualmente há uma crescente demanda pela utilização de dados controlados 

por SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados) de forma transparente, 

bem como em adaptar os serviços disponibilizados por esses sistemas em grades 

computacionais. Neste sentido, o papel da grade é obter as informações 

espalhadas, por exemplo, de bancos de dados distribuídos, e sintetizá-las para o 

uso de um cliente como se elas estivessem em sua máquina local (STOCKINGER, 

2001; WATSON, 2003). 

 

2.2.3 Grades de Serviços 
 

Um serviço, de acordo com a teoria econômica, é uma mercadoria imaterial 

provida por uma entidade provedora para satisfazer as necessidades de uma 

entidade cliente (FRESCO, 2005). Nesse sentido, um serviço computacional é 

qualquer recurso ou outro serviço que possa ser acessado remotamente e descrito 

através de uma interface de um provedor, a qual pode ser interpretada de forma 

automática por um cliente. 

A idéia de uma arquitetura baseada em serviços computacionais não é 

novidade. Atualmente, o grande interesse da comunidade científica e da indústria 

por arquiteturas orientadas a serviços se deve, em grande parte, pelo sucesso e 
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amplo uso de Web Services (TAN, 2004). Essa nova tecnologia para computação 

distribuída se aproveitou de vários padrões já estabelecidos para seu alicerce. 

Em grades computacionais, o uso de serviços possibilita a construção de 

infra-estruturas para computação colaborativa e sob demanda. 

 

2.3 Componentes Básicos de uma Grade Computacional 
 

A computação de grade trouxe uma enorme expectativa à comunidade 

científica, pois os benefícios anunciados podem trazer melhorias no uso dos 

recursos. Neste sentido, têm sido propostos muitos sistemas que implementam os 

serviços necessários ao funcionamento de uma grade computacional. Entretanto, 

esses sistemas têm sido criados sem padronização, ocasionando problemas na 

consolidação das grades. Assim, no sentido de estabelecer um padrão para a 

construção de grades, o Global Grid Forum (GGF) foi criado e especificou a OGSA 

(Open Grid Service Architecture) e a OGSI (Open Grid Services Infrastructure) (GGF 

FORUM, 2008). 

A OGSA define uma arquitetura para serviços de grade, estabelecendo o que 

são serviços e toda a estrutura que pode ser provida em um ambiente de grade. Ela 

é baseada nos padrões para os Web Services e considera um serviço na grade 

como um Web Service com algumas particularidades. Já a especificação OGSI 

estabelece as interfaces e protocolos necessários aos serviços e define como 

construir, gerenciar e expandir um serviço. Assim, a OGSI complementa a OGSA, 

fornecendo a interoperabilidade necessária às grades computacionais. 

A seguir é feita uma breve descrição dos principais serviços utilizados para a 

construção de grades computacionais. Eles incluem serviços de segurança, 

monitoramento, gerenciamento de recursos, gerenciamento de dados e de 

escalonamento. 

 

2.3.1 Segurança 
 

A segurança é um componente importante em uma grade computacional. 

Para um usuário executar uma aplicação na grade, deve-se garantir que outras 

aplicações ou usuários não terão acesso aos dados de sua aplicação. Da mesma 
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maneira, um recurso oferecido à aplicação do usuário não deve sofrer interferências 

em seus dados privados.  

De maneira geral, os requisitos mínimos para disponibilizar segurança em 

uma grade computacional são: autenticação, autorização, confiabilidade e 

integridade dos dados e gerenciamento de chaves e certificados. Na autenticação é 

verificado se o usuário/aplicação é quem diz ser e quem ele/ela realmente é. A 

autorização ou controle de acesso assegura que cada usuário ou computador que 

usará um serviço tem permissão para fazê-lo. A confiabilidade dos dados diz 

respeito a não divulgação de informações importantes de maneira indevida, já a 

integridade dos dados permite com que dados sejam alterados ou destruídos com o 

consentimento de seus donos. Por fim, garantir geração, distribuição, autenticação e 

armazenamento seguro das chaves de criptografias e certificados. 

 

2.3.2 Sistema de Monitoramento 
 

Um sistema de monitoramento é um componente vital para uma grade 

computacional, devido à dinamicidade do ambiente. Ele mantém conhecimento 

sobre a disponibilidade dos recursos e sua utilização corrente. Basicamente uma 

informação de um recurso pode ser classificada em uma das duas categorias: 

estática ou dinâmica. Uma informação estática é alterada com pouca freqüência, por 

exemplo, o nome do sistema operacional. Já uma dinâmica, possui uma alta 

freqüência de modificação que é atribuída em função do uso do recurso, por 

exemplo, a carga do processador. 

O monitoramento do estado e da utilização de recursos pode ser realizado 

não apenas para auxiliar as decisões de um escalonador de aplicações, mas 

também para calcular o quanto um usuário está utilizando a estrutura como um todo. 

Assim, o valor calculado pode servir como um parâmetro para cobrar dos usuários 

pelos uso dos recursos. Em ambientes que disponibilizam recursos não dedicados à 

grade, mas que podem se tornar ociosos, um sistema de monitoramento ajuda a 

garantir a prioridade de utilização ao dono do recurso. Condor tem um sistema de 

monitoramento que detecta quando o dono do recurso assume o controle do recurso 

e, assim, dispara os mecanismos de checkpoint e migração para que a aplicação em 

execução libere o recurso (LITZKOW et al., 1997). 
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Exemplos de sistemas de monitoramento incluem Monalisa (LEGRAND et al., 

2004), Ganglia (MASSIE; CHUN; CULLER, 2004) e Hawkeye (HAWKEYE, 2007). 

 

2.3.3 Gerenciamento de Recursos 
 

Um sistema de gerenciamento de recursos associa os recursos disponíveis às 

aplicações. Ele atua como uma interface abstrata aos recursos, provendo facilidades 

para alocar o recurso, informar o usuário/ambiente sobre o estado da execução da 

aplicação e até oferecer meios para cancelar, parar a execução e outros tipos de 

gerenciamento. 

Segundo KRAUTER et al. (KRAUTER; BUYYA; MAHESWARAN, 2002), a 

organização dos computadores na grade afeta o padrão de comunicação de um 

sistema de gerenciamento de recursos e, assim, determina a escalabilidade da 

arquitetura resultante. Os tipos de organização mais utilizados são: centralizada, 

descentralizada e hierárquica. Os dois primeiros tipos são encontrados em sistemas 

de gerenciamento de recursos locais e o último em grades computacionais. 

Na organização centralizada, um único gerenciador realiza as atividades de 

escalonamento de aplicações para todos os computadores, facilitando o 

gerenciamento de recursos. Por outro lado, este tipo de organização traz problemas 

de escalabilidade, pois o aumento de recursos para um único gerenciador pode 

diminuir o desempenho nos sistemas de gerenciamento. Assim, a organização 

centralizada não é adequada para grades computacionais. 

Em uma organização descentralizada, as atividades de escalonamento são 

distribuídas entre o solicitador, fornecedor e controlador de recursos. Um problema é 

com relação à organização da comunicação entre eles. Assim, protocolos e 

estratégias de diálogos devem ser bem definidos de tal forma que não 

comprometam o desempenho do sistema. 

Na organização hierárquica, os computadores de um mesmo nível podem 

comunicar diretamente com os computadores de níveis acima e abaixo. Assim, as 

atividades de escalonamento podem ser distribuídas entre níveis (BUYYA; CHAPIN; 

DINUCCI, 2000), por exemplo, usando um meta-escalonador para grade 

computacional. Um meta-escalonador não aloca recursos, mas seleciona 

escalonadores de outros níveis na organização hierárquica. 
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2.3.4 Gerenciamento de Dados 
 

Para a construção de um modelo de gerenciamento de dados de uma grade 

computacional, deve-se levar em consideração o tipo de grade em que o modelo 

será inserido. Por exemplo, em uma grade de processamento, um modelo de dados 

não otimizado pode limitar o desempenho do ambiente, visto que o custo de 

movimentação de dados pode se tornar proibitivo.  

No caso de uma grade de dados, que objetiva integrar dados distribuídos, as 

aplicações/sistemas não requerem respostas em tempos próximos ao imediato. 

Assim, um sistema de gerenciamento de dados pode ser composto apenas de 

serviços essenciais, tais como de transferência, descobrimento, manipulação, 

criação e gerenciamentos de cópias de dados. 

Dependendo do tipo de requerimento de uma aplicação, tanto em grades de 

processamento como em grades de dados, outros serviços além dos essenciais 

podem ser necessários. Exemplos desses serviços incluem gerenciamento de 

consistência para réplicas, gerenciamento de metadados e filtros de dados. 

O modelo de organização dos dados de uma grade computacional pode ser 

centralizado, hierárquico, em federação ou híbrido (VENUGOPAL; BUYYA; 

RAMAMOHANARAO, 2006). A figura 2.1 ilustra esses modelos de dados. 

No modelo de dados centralizado, os dados são armazenados em um 

repositório central que então são disponibilizados para consultas e acessos. Essas 

operações podem ser realizadas usando uma interface como um Portal Web que 

também verifica a autorização dos usuários. A diferença desse modelo para os 

demais é que existe um único ponto de acesso em todo o sistema. Em contraste, 

nos outros modelos, os dados podem ser acessados completamente ou 

parcialmente em diferentes pontos através do uso de réplicas de dados. Um 

repositório central pode ser replicado, mas por questões de tolerância a falhas e não 

para melhorar a localidade dos dados. Assim, um modelo de dados centralizado 

serve melhor para cenários onde o custo de replicação não é compensador. 

Um modelo hierárquico é usado quando existe uma única fonte de dados e 

esses dados precisam ser geograficamente distribuídos para entidades que 

participam em trabalhos colaborativos. Por exemplo, dados produzidos por um 

detector são armazenados no CERN (European Organization for Nuclear Research) 

e transferidos para centros regionais localizados em várias partes do mundo. Depois, 
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esses dados são repassados para centros nacionais de pesquisa e instituições e, 

por fim, aos diversos grupos de pesquisadores. Nos níveis dois e três, há uma 

grande quantidade de largura de banda na rede e dispositivos de armazenamento e 

de computação satisfatórios. 

 

Figura 2.1 - Modelos de organização de dados em grades computacionais (VENUGOPAL et al., 
2006, tradução nossa). 

 

A quantidade de dados armazenados motiva a necessidade para a 

construção de robustos mecanismos de distribuição de dados. Porém, os 

pesquisadores participantes das instituições estão interessados apenas em um 

subconjunto dos dados que identificam através de consultas aos metadados. A 

manutenção em uma organização hierárquica é muito simples, visto que existe uma 

única fonte de dados. 

Muitos bancos de dados são criados e mantidos por diferentes instituições. 

Para compartilhar os dados desses bancos entre as instituições, uma solução é o 

uso de um modelo em federação. Dessa forma, pesquisadores, propriamente 

 

 

  

                           (c) federação                                                                          (b) híbrido 

                    (a) centralizado                                                         (b) hierárquico 
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autenticados, podem requisitar os dados de um dos bancos via a federação. Cada 

instituição que oferece os dados retém o controle sobre seus bancos de dados 

locais. A configuração de cada federação depende da variação do grau de 

integração desejado. Assim, Moore et al. (MOORE, et al., 2004) apresentam dez 

tipos de abordagens para a construção de federações segundo fatores como o grau 

de autonomia de cada domínio participante, as restrições aos usuários, o grau de 

replicação de dados e o grau de sincronização no ambiente. 

O modelo híbrido de organização de dados é a combinação entre os modelos 

anteriormente apresentados. Segundo Venugopal et al. (VENUGOPAL; BUYYA; 

RAMAMOHANARAO, 2006), vários projetos foram propostos na área de grades de 

dados, mas, a grande maioria, tem adotado um dos três primeiros modelos 

(centralizado, hierárquico e em federação) para organizar os dados. Porém, 

pesquisas vêm sendo conduzidas para utilizar o modelo híbrido. 

Um outro aspecto importante quanto ao gerenciamento de dados em uma 

grade computacional é que diferentes tipos e formatos de dados podem existir e 

precisam ser interoperados de forma comum no ambiente. Entre os tipos existentes 

tem-se arquivos convencionais, bases de dados relacionais, de objetos e XML e 

dados virtualizados (BERMAN; FOX; HEY, 2003).  

Quanto aos formatos de dados, conversões precisam ser consideradas para 

garantir interoperabilidade entre os sistemas. Tradicionalmente duas técnicas são 

utilizadas quando dados são transmitidos entre os sistemas (GRIMSHAW et al., 

2003). Na primeira, todos os dados são convertidos do formato nativo para um 

formato padrão, por exemplo, o XDR (External Data Representation), antes de 

serem transmitidos e então convertidos de volta ao formato nativo quando recebidos. 

A segunda técnica considera a transmissão dos dados em seu formato nativo 

juntamente com metadados que indica qual o formato de cada dado. O receptor dos 

dados consulta os metadados e caso os dados já estejam no formato nativo, 

nenhuma conversão será necessária. 

O transporte de dados também é um importante aspecto no gerenciamento 

dos dados. Ele não envolve apenas a movimentação dos dados sobre os recursos, 

mas também aspectos de acesso aos dados, tais como de segurança, controle de 

acesso e gerenciamento da transferência dos dados. Protocolos que conduzem 

essas questões incluem o FTP (File Transfer Protocol) e o GridFTP (ALLCOCK et 
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al., 2001). O FTP permite a adoção de soluções de terceiros e separa o canal de 

dados e de controle, facilitando a implementação de sofisticados servidores. Já o 

GridFTP, uma extensão do FTP, incorpora gerenciamento seguro para o acesso aos 

dados em uma grade computacional e oferece transferências simultâneas. 

 

2.3.5 Escalonamento 
 

Em grades computacionais, é importante que os recursos sejam usados de 

maneira a reduzir o tempo de execução das aplicações e aumentar a quantidade de 

execuções no sistema. A maneira de se garantir a boa utilização dos recursos está, 

em grande parte, associada a alocação de recursos (TANENBAUM, 1995). O 

escalonamento associa os recursos às aplicações de modo a otimizar uma única 

aplicação ou o ambiente como todo. 

O escalonamento é um tópico de pesquisa que já foi muito estudado em 

sistemas distribuídos e ficou provado que é um problema NP-Completo (DONG; 

AKL, 2006). Ele torna-se mais complexo em grades computacionais devido à alta 

diversidade de aplicações, recursos e serviços, existente nas grades. O próximo 

capítulo discute em detalhes o escalonamento para grades computacionais. 

 

2.4 Sistemas de Grades Computacionais 
 

Existem muitos sistemas para a construção de grades computacionais e todos 

têm o objetivo de prover o acesso aos recursos da grade. Nesta seção, faz-se uma 

breve descrição dos sistemas OurGrid (ANDRADE, 2003), InteGrade 

(GOLDCHLEGER, 2004) e o Globus (GLOBUS, 2008). 

 

2.4.1 OurGrid 
 

OurGrid é um projeto sucessor do MyGrid (CIRNE et al., 2003) que permite ao 

usuário utilizar os recursos disponibilizados em uma comunidade peer-to-peer 

(ANDRADE, 2003).  
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No MyGrid, o próprio usuário constrói sua grade computacional usando 

recursos que dispõe, facilitando o processo de implantação. Por outro lado, não há 

uma maneira direta para que o usuário use recurso de terceiros, a menos que exista 

uma negociação entre os participantes (CIRNE et al., 2003). 

A arquitetura do MyGrid é simples e, como conseqüência, impõe limitação no 

tipo de aplicação que pode ser executada no sistema. Assim, o MyGrid é um 

ambiente que possibilita apenas a execução de aplicações BoT. 

O escalonador é um módulo integrado ao MyGrid responsável por escolher os 

computadores para a execução da aplicação, bem como monitorar a execução. Uma 

característica do sistema é que o escalonador trabalha com apenas duas 

informações: (1) a quantidade de computadores disponíveis e (2) a quantidade de 

tarefas que compõe a aplicação. Quando uma tarefa termina sua execução, os 

resultados são coletados pelo escalonador e uma nova tarefa pendente é alocada na 

máquina. 

O principal objetivo do OurGrid é oferecer um novo ambiente que facilite a 

integração entre os recursos de terceiros através de um modelo econômico 

simplificado de compartilhamento. Esse modelo é baseado no empréstimo de 

recursos ociosos e em troca o usuário pode usar outros recursos, dependendo do 

seu saldo disponível.  

Na arquitetura de OurGrid são definidas três entidades: cliente, recurso e 

peer. Um cliente é responsável por encaminhar as aplicações dos usuários para a 

execução. Ele deve fornecer a lógica de escalonamento sensível ao contexto da 

aplicação. Um recurso executa uma aplicação e a entidade peer é responsável por 

implementar a lógica de compartilhamento de recursos na rede peer-to-peer. 

Apesar da existência de novas funcionalidades no OurGrid, ele continua 

seguindo o princípio básico do MyGrid, que é o suporte às aplicações BoT. 

 

2.4.2 InteGrade 
 

O projeto InteGrade provê uma infra-estrutura para usar o tempo ocioso de 

computadores para executar aplicações (GOLDCHLEGER, 2004). 

A plataforma de execução do InteGrade é estruturada em aglomerados. Um 

aglomerado é um conjunto de computadores agrupados por um determinado critério, 
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por exemplo, a proximidade entre os recursos. Nesse conjunto, cada computador 

desempenha um tipo de papel específico: dedicado, compartilhado e de interface. 

Um computador dedicado é uma máquina reservada à computação em grade, como 

os nós de processamento existentes em clusters; um computador compartilhado é 

aquele pertencente ao usuário que pode tornar-se ocioso e oferecer recursos às 

aplicações e um de interface permite ao usuário encaminhar as aplicações para a 

execução. Além disto, existe um computador que é responsável por realizar as 

coletas de informações sobre os recursos e escalonar as aplicações, chamado de 

gerenciador de aglomerado. Um mesmo computador pode assumir mais de um 

papel, por exemplo, de compartilhar seus recursos ociosos e também para a 

submissão de aplicações. 

Para usar os recursos são utilizadas informações sobre a disponibilidade dos 

recursos mantidas através de um protocolo de disseminação. Este protocolo verifica 

a cada intervalo de tempo  se houve uma alteração significativa na utilização de um 

recurso entre a verificação anterior e a atual. No caso de uma mudança significativa, 

por exemplo, 10% de variação da CPU, a informação atualizada sobre o recurso é 

encaminhada para o gerenciador de aglomerado. 

Outro protocolo do InteGrade é o de execução. O usuário registra sua 

aplicação e restrições de execução em um repositório usando o ASCT (application 

submission and control tools). Os recursos são pesquisados para executar uma 

aplicação e, quando for localizado o recurso candidato, os dados de entrada são 

transferidos para o computador de execução. Após a execução da aplicação é 

encaminhada para o ASCT uma notificação. Para uma aplicação paralela, múltiplos 

recursos candidatos devem ser alocados, mas também pode-se alocar um recurso 

para executar mais de um processo de uma aplicação paralela. 

O InteGrade permite a execução de três tipos de aplicações em um 

aglomerado: seqüenciais, BoT e paralelas. Uma aplicação paralela pode ser 

construída usando o modelo BSP (Bulk Synchronous Parallelism), onde a aplicação 

contém superpassos e cada um é composto por três atividades: computação com 

dados iniciais, comunicação entre processos e barreira de sincronização. Uma 

aplicação BSP é considerada do tipo SPMD, pois todos os computadores alocados 

para uma aplicação executam o mesmo programa. Além disto, o InteGrade suporta a 
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execução de uma aplicação escrita em MPI, usando uma versão modificada da 

biblioteca MPICH-G2 (INTEGRADE, 2008). 

 

2.4.3 Globus 
 

O Globus, na sua versão 4 (Globus Toolkit - GT4), é um conjunto de 

ferramentas de código aberto organizado como uma coleção de componentes de 

baixo acoplamento para o uso de recursos de uma grade computacional. Esses 

componentes incluem serviços, bibliotecas de programação e ferramentas de 

desenvolvimento para a construção de aplicações (GLOBUS, 2008). 

Os componentes do GT4 estão incluídos em cinco áreas de domínio: 

segurança, gerenciamento de dados, gerenciamento de execução, serviços de 

informação e bibliotecas de desenvolvimento. A seguir são descritos os 

componentes GSI (segurança), GridFTP (gerenciamento de dados) e o GRAM 

(gerenciamento de execução).  

 
Segurança 
 
 Os sistemas baseados em grades computacionais podem atravessar as 

fronteiras organizacionais para o acesso aos recursos que estão geograficamente 

distribuídos. Nesse cenário, deve-se estabelecer uma relação de confiança entre os 

participantes. Para isto, o GSI (Grid Security Infrastructure) provê métodos para 

autenticação e comunicação segura no ambiente. Ele é baseado em conceitos de 

chaves públicas/privadas, certificados X.509 e no protocolo SSL (security socket 

layer). 

Em uma configuração padrão no GT4 é assumido que cada usuário ou 

serviço tem um certificado que mapeia a sua identificação a uma chave pública. 

Esse certificado é criado e autenticado por uma autoridade certificadora que também 

verifica se o mesmo realmente pertence a quem diz que é quando apresentado. 

O uso de certificado facilita a realização de uma autenticação mútua entre 

duas entidades. Uma autenticação é mútua quando ambas as entidades de uma 

comunicação segura devem ser autenticadas. Nesse caso, cada entidade deve ter o 

certificado da outra entidade assinado por uma autoridade certificadora. 
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O GSI também provê a capacidade de delegação e login de acesso único 

(single sign-on) através do uso de certificado proxy. Uma delegação é necessária 

quando uma entidade “A” precisa agir em benefício de outra entidade “B” sem a 

necessidade de “B” estar presente. O single sign-on evita que o usuário forneça sua 

senha sempre que for exigida para autenticar-se em todas as organizações. 

 
Gerenciamento de Dados 
 

Para a transferência otimizada de grandes quantidades de dados entre 

localizações distantes, o GT4 oferece o componente GridFTP que inclui 

funcionalidades cliente/servidor. Esse componente usa o protocolo GridFTP que 

possui mecanismos de segurança e de transferência em paralelo. 

 
Gerenciamento de Execução 
 

O componente GRAM (Grid Resource Allocation Management) é o coração 

do GT4 e provê uma interface para o uso dos recursos remotos como se fossem 

locais. Ele é responsável por iniciar, monitorar e gerenciar a execução das 

aplicações (CZAJKOWSKI et al., 1998). 

Apesar da simplicidade da interface do GRAM, ela possibilita que o ambiente 

adote diferentes escalonadores. Cada GRAM é responsável por um conjunto de 

recursos que podem estar sob determinadas políticas de alocação, freqüentemente 

implementadas em gerenciadores de recursos locais. Exemplos desses 

gerenciadores locais que operam com o GRAM incluem o Condor, EASY, Fork, 

LoadLeveler, LSF e PBS. A figura 2.2 ilustra uma submissão de uma aplicação para 

uma grade computacional usando componentes do GRAM. 

Sempre que um usuário desejar executar uma aplicação na grade 

computacional, uma consulta ao MDS (Monitoring Discovery Service) deve ser 

realizada para descobrir os recursos disponíveis. De posse da localização dos 

recursos, uma requisição de execução é descrita em RSL (CZAJKOWSKI et al., 

1998) e encaminhada ao processo gatekeeper do computador remoto. O gatekeeper 

é responsável por autenticar e autorizar a execução usando o GSI. Para cada 

aplicação que chega ao gatekeeper, um gerenciador de job é criado para processar 

o conteúdo da requisição de submissão, encaminhar essa requisição ao escalonador 
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local e acompanhar a execução. Um usuário pode consultar o estado de execução 

ou cancelá-la usando as funcionalidades do gerenciador de job. O GRAM Reporter 

mantém informado o MDS o estado de cada recurso. 

 

 

Figura 2.2 - Componentes do GRAM do GT4 (CZAJKOWSKI et al., 1998, tradução nossa). 

 

 O processo de execução descrito é independente dos gerenciadores locais 

que podem ser conectados ao GRAM. As interfaces necessárias para a conexão de 

cada um são descritas através de pequenos scripts com acesso as funcionalidades 

de cada gerenciador local. 

 Apesar da integração do GRAM com gerenciadores de recursos locais, a 

tarefa de encontrar um recurso fica sob responsabilidade do usuário ou de um 

escalonador externo. 

 

2.5 Uma Comparação entre Sistemas de Grades 
 

A tabela 2.1 apresenta uma comparação entre as características de sistemas 

para a construção de grades computacionais apresentados na seção anterior. 
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Tabela 2.1 - Comparativo entre sistemas de grades computacionais. 

Sistema
 
Característica 

 
OurGrid 

 
InteGrade 

 
Globus 

Grade Computacional tradicional    
Grade Computacional oportunista    
Código aberto e binário gratuito    
Suporte a aplicações com tarefas dependentes    
Suporte a aplicações paralelas    
Escalonamento orientado a sistemas          a 
a GridWay, adicionado recentemente no Globus. 

 

Uma grade tradicional agrega recursos dedicados, por exemplo, de clusters, 

para realizar computação exclusiva às aplicações dos usuários. Já uma oportunista 

usa os computadores dos usuários quando seus recursos se tornam ociosos e são 

conhecidos como não dedicados.  

O Globus é o único da tabela que é classificado nestes dois tipos de grades, 

isto porque ele suporta diferentes tipos de gerenciadores de recursos locais. Mas, 

um mesmo gerenciador pode também oferecer facilidades para usar recursos 

dedicados ou não. Por exemplo, o Condor pode usar a ociosidade dos recursos de 

computadores não dedicados, como também gerenciar os recursos de clusters. 

O OurGrid, baseado no MyGrid, oferece apenas suporte para aplicações BoT, 

já os demais sistemas, podem executar aplicações paralelas em um mesmo 

ambiente de execução, por exemplo, um cluster ou conjunto de computadores. 

Todos os sistemas apresentados têm o objetivo de maximizar a utilização dos 

recursos de uma grade e, assim, eles são orientados a sistemas. 

 

2.6 Considerações Finais 
 

Grade computacional é uma realidade em muitas instituições espalhadas pelo 

mundo todo. Para um melhor aproveitamento dos recursos, no entanto, necessita-se 

de serviços cada vez mais especializados e transparentes. 

Dentre os sistemas descritos, o Globus é atualmente o sistema de maior 

impacto para a construção de grades computacionais. Isto porque ele oferece uma 

grande quantidade de serviços que são construídos com padrões aceitos e bem 

conhecidos pela comunidade científica (GLOBUS, 2008). 
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No entanto, o conjunto de ferramentas do Globus não tem sido suficiente para 

a consolidação do uso de grades computacionais como plataformas de execução 

distribuída. Isto porque ele estabelece um núcleo funcional com interfaces 

simplificadas. Assim, tem-se buscado a integração de novos projetos em parceria 

com o projeto Globus para atender demandas em diferentes atividades de uma 

grade como de execução, escalonamento de aplicações, ferramentas de 

programação, entre outras. 

Um dos projetos recentemente incorporados ao Globus é o GridWay que 

oferece facilidades para escalonar aplicações em uma grade. Porém, o modelo de 

escalonamento utilizado por este escalonador direciona uma aplicação paralela a um 

único ambiente de execução, por exemplo, um cluster, e, assim, os recursos de uma 

grade não são aproveitados de uma maneira adequada. 

Como os recursos de uma grade são compostos de clusters e computadores, 

pode-se distribuir os processos de uma aplicação paralela nesses ambientes de 

execução segundo algum critério que melhore o desempenho das aplicações e 

também aumente a utilização dos recursos de uma grade computacional. 

Para isto, problemas relacionados com a escolha de recursos, distribuição, 

ativação de processos e suporte à comunicação entre processos precisam ser 

considerados. No trabalho, aqui apresentado, esses problemas são investigados e 

uma solução é apresentada. 
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Capítulo 3 
 

 

3 Escalonamento em Grades Computacionais 
 

 

Embora existam recentes progressos no sentido de oferecer infra-estruturas 

de softwares para o uso transparente de recursos de uma grade computacional, os 

serviços oferecidos nessas infra-estruturas ainda são insuficientes para atender as 

demandas computacionais de muitas aplicações, especialmente as paralelas. 

Muitas infra-estruturas ainda dependem da decisão do usuário para escolher 

os recursos para a execução de suas aplicações. Sendo assim, uma escolha não 

adequada pode levar a baixos desempenhos na aplicação e conseqüentemente no 

ambiente como todo. A decisão de escolha pode ser ainda mais difícil devido à 

existência de políticas locais que restringem o uso de recursos para oferecer uma 

melhor qualidade a um grupo restrito de usuários. Nesse sentido, o escalonamento 

de aplicações é uma área muito importante e apresenta muitos desafios para os 

pesquisadores. 

O capítulo inicia com a apresentação do escalonamento e seus objetivos na 

seção 3.1. A seção 3.2 discute o escalonamento para sistemas distribuídos e para 

grades computacionais na seção 3.3. Na seção 3.4 são apresentados trabalhos 

relacionados e o capítulo finaliza com algumas considerações. 

 

3.1 Escalonamento e seus Objetivos 
 

Segundo Casavant et al. (CASAVANT; KUHL, 1988), o escalonamento pode 

ser definido como um “recurso para gerenciamento de recursos” e envolve três 

componentes básicos: consumidores (aplicações), recursos e políticas de 

escalonamento. Um escalonador utiliza as regras de uma política de escalonamento 

para oferecer aos consumidores os recursos disponíveis. Essas regras são 

estabelecidas com base nos objetivos propostos para o escalonamento. Exemplos 

de objetivos que comumente satisfazem os usuários incluem maximizar o throughput 

do sistema, minimizar o tempo de resposta e maximizar a utilização dos recursos. 



 

 
 

 
48

Na maximização do throughput do sistema, o throughput consiste na medida 

feita a partir do número de aplicações executadas em uma unidade de tempo. A 

maximização significa aumentar a vazão do sistema e é obtida quando se escalona 

aplicações que demandam pouco tempo de execução. Minimizar o tempo de 

resposta é executar a aplicação mais rapidamente. Esse tempo é calculado desde a 

chegada da aplicação até seu término de execução no ambiente. Uma utilização 

máxima dos recursos representa chegar em 100%, porém para alcançar esse 

percentual é necessário que os recursos não fiquem ociosos. 

Vale a pena ressaltar que os objetivos, algumas vezes, podem ser ortogonais. 

Por exemplo, para maximizar o uso dos recursos, o ideal é escalonar aplicações 

com longa duração de tempo, vindo a contrastar com a maximização do throughput 

do sistema. Assim, o uso de dois objetivos ao mesmo tempo pode nem sempre ser 

possível. 

 

3.2 Escalonamento em Sistemas Distribuídos 
 

O escalonamento de aplicações paralelas em sistemas distribuídos tem sido 

muito estudado (BERMAN; WOLSKI, 1997; LITZKOW; LIVNY; MUTKA, 1988; 

WEISSMAN; GRIMSHAW, 1996; WEISSMAN, 1999; WEISSMAN; ZHAO, 1997; 

ZHOU et al., 1993) e é realizado normalmente por um software externo do sistema 

operacional. As vantagens do baixo acoplamento desse tipo de software com o 

sistema operacional são: melhor gerenciamento dos recursos pelo administrador, 

adaptabilidade e portabilidade a sistemas heterogêneos. 

Dois exemplos de escalonamento de aplicações para ambientes distribuídos 

são apresentados a seguir: Condor e PBS. 

 

3.2.1 Condor 
 

Condor é um sistema desenvolvido na Universidade de Wisconsin em 

Madison que integra computadores para computação intensiva de aplicações 

(THAIN; TANNENBAUM; LIVNY, 2003). As aplicações em batch podem ser 

executadas em vários tipos de plataformas UNIX e Windows, mas em particular 

naquelas que tem recursos ociosos. Assim, seu principal objetivo é usar os recursos 
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preservando a autonomia de gerenciamento de seus donos. Condor provê 

mecanismos de gerenciamento de aplicações, políticas de escalonamento, 

esquemas de prioridade, monitoramento de recursos e gerenciamento de recursos. 

Quando um usuário envia uma aplicação para o Condor, a decisão de quando 

e onde será executada a aplicação é baseada em políticas e nas prioridades de 

execução estabelecidas para as aplicações e usuários. Dentre as políticas de 

escalonamento existentes no Condor incluem FCFS (first come first serve), 

balanceamento de carga e baseada na inatividade de recurso. 

Durante a execução, tanto uma aplicação como os recursos são monitorados. 

O usuário pode ser informado assim que terminar a execução da aplicação através 

de seu endereço eletrônico. 

A arquitetura e os mecanismos do Condor permitem que ele ofereça 

funcionalidades que os gerenciadores de recursos tradicionais não resolvem 

adequadamente, tais como computação oportunística e high-throughput (LIVNY et 

al., 1997). A idéia da computação oportunística é utilizar recursos sempre que eles 

estão ociosos, sem requerer 100% de disponibilidade. Já um ambiente de 

computação high-throughput deve prover poder computacional tolerante a falhas por 

longos períodos de tempo, por exemplo, dias, semanas ou meses, pelo uso efetivo 

dos recursos disponíveis. O uso da computação oportunística facilita alcançar um 

high-throughput melhor. 

No Condor, os principais mecanismos oferecidos são (LITZKOW; LIVNY; 

MUTKA, 1988; LITZKOW et al., 1997, LIVNY et al., 1997):  

 

• ClassAd (Classified Advertisement): é uma estrutura de dados baseada 

em anúncios de classificados que incluem informações dos recursos 

oferecidos e das requisições de execução das aplicações. Para associar 

uma aplicação a um recurso basta que os valores existentes nos campos 

obrigatórios dos anúncios sejam comparados. 

 

• Migration & Checkpoint: esses mecanismos são essenciais para garantir o 

término de execução de uma aplicação em ambientes oportunísticos 

tolerantes a falhas. A migração é a capacidade de mover uma aplicação 

em execução de um computador para outro. O checkpoint consiste em 
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anotações durante a execução da aplicação que servem para continuar a 

sua execução a partir de um determinado ponto após uma migração ou 

falha ocorrida no ambiente. O checkpoint oferecido pelo Condor é no nível 

de aplicação e, assim, ele oferece uma biblioteca para ser ligada com a 

aplicação do usuário. Checkpoint de aplicações paralelas ainda não é 

suportado pelo Condor.   

 

• Remote System Call: o uso desse mecanismo oferece maior segurança 

aos ambientes dos usuários que oferecem seus recursos. O mecanismo 

redireciona todas as entradas/saídas das aplicações em execução remota 

para o computador de submissão. Assim, os usuários não precisam 

encaminhar os arquivos de entrada necessários para a execução da 

aplicação aos computadores remotos. Como no checkpoint a aplicação 

deve ser ligada com a biblioteca do Condor para usar o remote system 

call. 

 

Além de aplicações seqüenciais e BoTs, o Condor oferece suporte às 

aplicações paralelas escritas em MPI e PVM (WRIGHT, 2001). Entretanto, os 

recursos para a execução das aplicações MPI devem ser dedicados. Nesse cenário, 

a execução da aplicação MPI não pode ser interrompida ou suspensa e caso os 

recursos estejam executando uma aplicação seqüencial, ela será imediatamente 

retirada de execução dando prioridade a uma aplicação MPI.  

 

3.2.2 PBS (Portable Batch System) 
 

O sistema PBS foi desenvolvido com o propósito de integrar recursos 

heterogêneos para a computação de aplicações em batch para uma rede de 

computadores ou para computadores MPPs (BERMAN; FOX; HEY, 2003). O 

administrador define que recursos disponibilizar e como eles serão utilizados através 

do uso de políticas de escalonamento e de filas múltiplas. Algumas políticas de 

escalonamento oferecidas pelo PBS incluem round-robin para aplicações e filas, 

FCFS, balanceamento de carga entre computadores e baseado em prioridades. 
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O PBS evoluiu das facilidades do Cosmic NQS, também desenvolvido pela 

NASA para ambiente UNIX, mas suporta uma série de funcionalidades, tais como: 

comandos de usuário, de administrador e de operador, uma API (Application 

Program Interface) para desenvolvimento de aplicações com suporte ao PBS, 

migração de aplicação, monitoramento, detecção e recuperação de falhas, entre 

outras. 

 

3.3 Escalonamento em Grades Computacionais 
 

O escalonamento em grades computacionais pode ser definido como uma 

atividade de tomada de decisão em vários domínios. Ela pode incluir a pesquisa nos 

domínios para usar um único recurso ou atribuir uma aplicação a múltiplos recursos 

de um ou mais domínios. Outra diferença em relação aos escalonadores de recursos 

locais é que um escalonador de uma grade não tem controle sobre os recursos 

locais e, freqüentemente, nem sobre todas as aplicações encaminhadas ao 

ambiente para a execução. A falta de posse bem como a de controle são desafios 

para o escalonamento em grades computacionais (SCHOPF, 2004). 

Além desses desafios, surgem outros problemas devido à própria natureza 

das grades computacionais, tais como: manter atualizada as informações dos 

recursos altamente dinâmicos; escolher um ou mais recursos de um grande conjunto 

existente que, na maioria das vezes, envolvendo muita heterogeneidade; balancear 

a carga de computação envolvendo uma grande quantidade de aplicações em 

execução; e distribuir e compartilhar dados de forma que melhore o tempo de 

execução das aplicações (BERMAN, 1998; CIRNE, 2002). 

Para o escalonamento de aplicações paralelas, o escalonador de uma grade 

deverá determinar se o desempenho dessas aplicações será alcançado pela 

associação de todas as tarefas de cada aplicação para um único domínio ou pela 

distribuição a múltiplos domínios. Quando distribuído entre domínios, outro problema 

é com relação ao agrupamento de recursos devido à grande variedade de recursos 

disponíveis. 

Uma abordagem para desenvolver esse tipo de escalonador é modificar as 

estratégias de escalonamento de escalonadores de MPPs, uma vez que ambientes 

de grades e de MPPs requerem cuidados de coordenação de processamento, 
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comunicação e de acesso a dados. Entretanto, na prática, os modelos de 

escalonamento de MPPs não produzem bons escalonamentos para grades 

computacionais, uma vez que eles mantêm o controle centralizado de recursos com 

características e desempenhos similares. Além disto, os recursos devem pertencer a 

um único domínio administrativo. Essas características diferem das encontradas em 

ambientes de grades computacionais (BERMAN, 1998). 

A seguir são apresentados mais detalhes do escalonamento em grades 

computacionais. 

 

3.3.1 As Principais Fases do Escalonamento 
 

O escalonamento em grades computacionais pode envolver três fases 

principais: descobrimento de recursos, seleção de recursos e execução da aplicação 

(DONG; AKL, 2006; SCHOPF, 2004). 

A fase de descobrimento de recursos envolve obter um conjunto de recursos 

que atendam certos requisitos mínimos da aplicação e que serão investigados em 

mais detalhes na próxima fase. 

Após o descobrimento, que define um conjunto de recursos apropriados para 

uma aplicação e que um usuário tem acesso, o escalonador pode selecionar desse 

conjunto os recursos que vão executar a aplicação. Para isto, a fase de seleção, 

geralmente, é realizada em dois passos: o primeiro consultando informações mais 

detalhadas sobre os recursos, por exemplo, informações dinâmicas, e o segundo a 

alocação dos recursos. 

A fase de execução da aplicação envolve atividades como de reserva de 

recursos, que pode ser opcional, submissão, preparação, monitoramento, notificação 

e limpeza. O grande desafio da reserva de recursos é determinar com precisão o 

tempo execução da aplicação e a disponibilidade do recurso quando necessário. A 

submissão parece ser uma atividade simples, mas em grades computacionais torna-

se complicada, uma vez que não existe um padrão para a submissão. Ela pode 

consistir de um único comando ou de uma série de scripts. 

A maioria dos escalonadores de grades computacionais não implementa 

todas as atividades apresentadas, pois muitos escalonadores são construídos para 

atender determinados tipos de aplicação (BERMAN, 1998). 
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3.3.2 Organização de Escalonadores 
 

Nos últimos anos, muitos escalonadores de grades computacionais têm sido 

desenvolvidos. As características das grades influenciam na organização dos 

escalonadores. Tipicamente, um escalonador de ambientes tradicionais não é usado 

em grades computacionais, pois os recursos da grade não são controlados por um 

único gerenciador. Além disso, a ampla distribuição de recursos em vários domínios 

torna inviável usar uma abordagem de escalonamento centralizado (BERMAN, 

1998). 

Nesse sentido, os escalonadores de grades computacionais são construídos 

com capacidade de dividir a carga de trabalho. Basicamente, os escalonadores são 

organizados em três modelos: centralizado, hierárquico e descentralizado 

(HAMSCHER et al., 2000; KRAUTER; BUYYA; MAHESWARAN, 2002). 

Na organização de escalonador centralizado existe um único escalonador que 

controla todos os recursos existentes. Apesar do fácil gerenciamento e da 

simplicidade para a construção de um modelo desse tipo, o controle centralizado 

pode tornar-se um gargalo para todo o sistema. Além disso, escalonadores 

centralizados não são escaláveis devido à grande quantidade de informações que 

devem manter sobre os recursos e não facilitam o uso de diferentes políticas de 

escalonamento. Tradicionalmente, os clusters são controlados por escalonadores 

centralizados. A figura 3.1 ilustra esse modelo de escalonador. 

 

 

Figura 3.1 - Organização de um escalonador centralizado. 

 

A organização hierárquica é uma alternativa para o modelo centralizado. 

Nesse tipo de organização, a tarefa de escalonamento é dividida entre 

escalonadores de dois ou mais níveis. Uma construção hierárquica adotada por 

alguns sistemas como o Legion e AppLeS usa um nível inferior e outro superior para 
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organizar os escalonadores. No nível inferior, cada escalonador controla seu 

conjunto de recursos. Já no nível superior, um ou mais escalonadores, conhecidos 

como meta-escalonadores, controlam um ou mais escalonadores de nível inferior. 

Nesse modelo de organização, os problemas de escalabilidade e da tolerância a 

falhas podem ser melhor tratados. No caso da escalabilidade, novos recursos 

poderão ser adicionados na grade sem interferir nas configurações e no 

gerenciamento dos outros recursos existentes. Já na tolerância a falhas, pode-se 

adotar uma solução para cada domínio independentemente. Apesar destas 

vantagens, o esquema não provê um escalonamento totalmente autônomo e o uso 

de múltiplas políticas de escalonamento. Um exemplo de organização de 

escalonador hierárquico usando dois níveis é apresentado na figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Organização de um escalonador hierárquico. 

 

Outro tipo de organização de escalonador é o descentralizado, ilustrado na 

figura 3.3. O modelo descentralizado é similar ao esquema hierárquico exceto que 

existe um meta-escalonador em cada domínio.  

As aplicações são enviadas diretamente a um meta-escalonador de domínio. 

Para encaminhar uma aplicação para outro domínio, um meta-escalonador leva em 

consideração as informações coletadas dos outros domínios. Assim, um 

balanceamento de carga pode ser alcançado de forma cooperativa. 
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Figura 3.3 - Organização de um escalonador descentralizado. 

 

Os problemas apresentados nos modelos centralizados e hierárquicos são 

melhor resolvidos pelo modelo descentralizado. No caso da autonomia, cada 

escalonador de domínio poderá decidir onde cada aplicação será executada sem 

necessitar de autorizações de outros domínios. Além disto, políticas de 

escalonamento no nível de domínio poderão ser definidas para o uso de vários 

ambientes de execução, por exemplo, de clusters e computadores, de um domínio. 

Porém, outros problemas são introduzidos na organização descentralizada tais 

como: a sobrecarga para manter atualizadas as informações sobre os recursos de 

um domínio aos demais, a construção do escalonador é muito mais difícil e aumenta 

a dificuldade para realizar a alocação de recursos. Exemplos de sistemas que 

implementam o modelo descentralizado incluem o MOL (Metacomputing Online), 

NetSolve, Ninf e Javelin (KRAUTER; BUYYA; MAHESWARAN, 2002). 

 

3.3.3 Políticas para Escalonamento de Aplicações Paralelas 
 

Muitas políticas para o escalonamento de aplicações paralelas em grades 

computacionais consideram a aplicação como um conjunto de tarefas que serão 

escalonadas separadamente. Assim, a alocação de recursos simultâneos não 

precisa ser considerada no escalonamento. Exemplos dessas políticas incluem 

Round-Robin (JAMES; HAWICK, 1999), Max-Min (maiores tarefas para melhores 

recursos), Min-Min (menores tarefas para melhores recursos), Sufferage (escolha da 
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tarefa que seria mais prejudicada se não a escolhesse para melhores recursos) 

(MAHESWARAN et al., 1999), Workqueue (escolha aleatória de tarefas) e 

Workqueue com Replicação (SILVA, 2003). 

Quando o escalonador necessita levar em consideração a alocação 

simultânea de vários recursos para uma única aplicação paralela, as políticas 

tradicionais para tarefas independentes não são adequadas. Neste sentido, novas 

políticas de escalonamento devem tratar este tipo de alocação. Exemplos destas 

políticas incluem o FCFS (first come first server), LS (list scheduling) e backfilling.  

FCFS é uma das políticas mais conhecidas e usadas em muitos ambientes de 

produção. As aplicações são ordenadas na ordem de chegada em uma fila de 

espera. Assim que os recursos tornam-se disponíveis, a aplicação que se encontra 

no inicio da fila é atendida, quando possível. As vantagens desse esquema são: o 

escalonador não precisa conhecer o tempo de execução de cada aplicação, de fácil 

implementação e o tempo de execução de uma aplicação não é interferido pelas 

submissões subseqüentes. Por outro lado, o FCFS pode produzir alocações com 

baixa utilização dos recursos, principalmente na presença de muitas aplicações 

paralelas (SABIN et al., 2003). 

Uma variação da FCFS é a LS conhecido também como randômico. Na LS, 

uma aplicação é escolhida para a execução de uma lista de espera quando existem 

recursos ociosos que possam atender a aplicação. Assim, nenhuma preferência de 

execução é dada a aplicação, mas aquelas recebidas mais cedo na fila tem uma 

grande chance de serem atendidas primeiro. Apesar da política LS melhorar a 

utilização dos recursos, é necessário haver algum mecanismo que garanta a 

execução de todas as aplicações da lista (HAMSCHER et al., 2000). 

A utilização efetiva dos recursos ociosos pode ser alcançada através de 

políticas de escalonamento como a de backfilling (MU’ALEM; FEITELSON, 2001). 

Além disso, essa política também pode prevenir o problema de “inanição” de 

aplicações “longas”. Para o uso do backfilling, o tempo estimado de execução de 

cada aplicação  deverá ser conhecido pelo escalonador, bem como a quantidade de 

processadores necessários. Dessa maneira, é possível determinar quando uma 

aplicação termina e quando uma próxima deverá iniciar sua execução e, assim, 

possíveis “buracos” existentes entre alocações podem ser identificados e usados por 

aplicações “curtas”, conforme ilustra a figura 3.4.  
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Figura 3.4 - Um exemplo da política backfilling. 

 

Existem, basicamente, duas variações do backfilling: Conservative e Easy. No 

Conservative, quando recursos ociosos não puderem atender a próxima aplicação 

da lista, então se busca uma outra aplicação para usar os recursos. A aplicação 

encontrada não pode atrasar o início de execução de cada aplicação anterior a ela. 

Assim, pode-se garantir aos usuários que suas aplicações iniciarão e terminarão no 

tempo estipulado pelo sistema, com exceção daquelas aplicações que terão sua 

execução antecipada. Já no Easy, apenas a aplicação que está no início da fila é 

verificada se seu tempo definido para iniciar a execução será preservado. Para as 

demais aplicações, os tempos iniciais poderão sofrer alterações. 

Uma maneira de priorizar as aplicações para o escalonamento em backfilling 

é adotar uma ordem de prioridade. Backfilling flexível pode combinar três tipos de 

prioridades: a administrativa para favorecer certos projetos ou usuários, a prioridade 

usuários para diferenciar entre as aplicações de um mesmo usuário e a prioridade 

do escalonador para garantir que nenhuma aplicação deixe de ser executada. 

Quando o tempo de execução de uma aplicação ultrapassa o seu tempo 

estimado, na maioria das vezes, a aplicação é abortada. Assim, muitos usuários 

tendem a superestimar o tempo de execução para garantir a execução de suas 

aplicações. 
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3.4 Trabalhos Relacionados 
 

Existem muitas iniciativas para o escalonamento de aplicações em grades 

computacionais. A seguir, é apresentada uma breve descrição de alguns trabalhos 

conhecidos pela comunidade científica, entre eles incluem o Nimrod-G (BUYYA et 

al., 2002), gLite (VÁZQUEZ-POLETTI et al., 2006) e GridWay (HUEDO; MONTERO; 

LLORENTE, 2007; VÁZQUEZ-POLETTI et al., 2006). Também, um breve 

comentário será feito de estudos que vem sendo conduzidos para escalonar 

aplicações MPI em grades. 

 

3.4.1 Nimrod-G  
 

O Nimrod-G é um broker para a execução de aplicações do tipo paramétricas 

(parameter sweep applications) ou BoT em grades computacionais construídas com 

Globus, Legion, Condor, tecnologias peer-to-peer e GRACE (Grid Architecture for 

Computational Economy). 

O escalonamento com o Nimrod-G, orientado à aplicação, segue um modelo 

econômico na qual o acesso aos recursos tem um custo associado e os usuários 

devem planejar seus gastos para poder executar as aplicações. Nesse 

planejamento, o usuário pode determinar o quanto ele quer gastar ou negociar para 

que a execução aconteça em um determinado prazo definido por ele. O escalonador 

tenta encontrar o melhor recurso disponível na grade que minimize o custo de 

execução desejado pelo usuário. Para tanto, Nimrod-G utiliza técnicas de reserva de 

recursos e de negócios e, assim, os usuários podem conhecer antecipadamente o 

custo e o prazo de entrega dos resultados. 

 

3.4.2 gLite 
 

O gLite é um middleware para o projeto EGEE que consiste de módulos para 

a segurança, gerenciamento de informação e de dados e serviços de gerenciamento 

de aplicações. 

O acesso aos recursos da grade computacional com o gLite é realizado com o 

WMS (Workload Management System) que trata os recursos como de computação 
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ou de armazenamento. Os tipos de aplicação que podem ser encaminhadas ao 

WMS incluem aplicações com e sem tarefas dependentes e interativas. Aplicações 

paralelas, como MPIs, ainda estão em fase experimental. 

Quando uma requisição de execução chega ao WMS, ela é colocada em uma 

fila de espera. Um mecanismo baseado no ClassAd do Condor é usado para 

identificar os recursos ociosos e o WMS realiza o escalonamento e a alocação dos 

recursos e utiliza funcionalidades do Condor-G (FREY et al., 2002) para o 

gerenciamento e encaminhamento da aplicação aos recursos alocados. 

As informações necessárias para o escalonamento são recuperadas de um 

sistema de monitoramento baseado em uma arquitetura R-GMA (Relational Grid 

Monitoring Architecture) (COOKE et al., 2003). Outras funcionalidades suportadas 

pelo WMS são: checkpoint no nível de aplicação, mecanismo de re-escalonamento e 

de reiniciação em casos de falhas na aplicação e mecanismo de detecção de erros 

baseado no Condor-G. 

O gLite é instalado em computadores dedicados e as requisições de 

execução são aceitas de interfaces clientes locais e remotas. Esse middleware difere 

da maioria das soluções existentes, pois ele adota uma arquitetura centralizada. 

Outra restrição atual do gLite é que suas funcionalidades de escalonamento e de 

transferência de dados são baseadas em serviços pre-WS do Globus, que podem 

ser desativados em futuras versões do Globus (GLOBUS, 2008). 

 

3.4.3 GridWay 
 

O GridWay é um meta-escalonador de código aberto baseado nos serviços 

pre-WS e WS do Globus que provê uma arquitetura modular e descentralizada para 

a execução de aplicações em grades computacionais. 

O núcleo do GridWay é composto por um conjunto de componentes que 

oferece acesso aos recursos distribuídos. Um usuário gerencia a submissão de uma 

aplicação usando um conjunto de comandos com funcionalidades similares a muitos 

gerenciadores de recursos locais. As requisições dos usuários chegam ao 

componente Dispatch Manager que realiza todos os estágios de submissão e de 

acompanhamento da execução das aplicações. As informações sobre a 

disponibilidade dos recursos para orientar um escalonador são fornecidas pelo 
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Information Manager. Já a execução e monitoramento da aplicação são feitos pelo 

Execution Manager e a transferência dos arquivos necessários para a execução fica 

sob responsabilidade do Transfer Manager. O acesso aos serviços externos do 

sistema é possível através de um MAD (Middleware Access Driver) para cada 

componente do GridWay. 

O escalonador não faz parte da infra-estrutura do GridWay, mas dois módulos 

são distribuídos durante a instalação do sistema. Um módulo que realiza um 

escalonamento do tipo round-robin e um outro que implementa algumas políticas 

para a execução de aplicações e uso dos recursos computacionais (GRIDWAY, 

2007). Exemplos de políticas para orientar a escolha das aplicações incluem a 

prioridade com valor fixo, baseada em uma razão de despacho entre os usuários, 

baseada em tempo de espera da aplicação e a política de prazo de execução. Já 

para o uso de recursos incluem a política de prioridade com valor fixo, baseada em 

rank que define qual recurso deseja usar, e de migração. Para efeitos de 

comparação entre as políticas apresentadas, elas são normalizadas para uma 

unidade em comum. 

Quando a necessidade de migração de uma aplicação é detectada pela 

própria aplicação ou pelo GridWay, a aplicação é movida para o novo recurso 

definido pelo escalonador e sua execução deverá ser iniciada novamente. Para 

evitar a reiniciação da aplicação, um mecanismo de checkpoint deve ser 

implementado na aplicação ou oferecido por uma arquitetura independente. 

O GridWay suporta a execução de aplicações com e sem dependências, 

aplicações BoT, aplicações com construções complexas usando DRMAA 

(Distributed Resource Management Application API  - interface única para o acesso 

às funcionalidades de sistemas de gerenciamento de recursos local) e aplicações 

paralelas do tipo MPI. 

Duas modalidades de instalação são oferecidas pelo GridWay: no nível de 

usuário e no nível de organização. Nesta última, duas abordagens de gerenciamento 

podem ser consideradas: centralizada através de uma única instância do GridWay 

para a grade computacional ou descentralizada usando uma instância para cada 

domínio. Em todas modalidades, há concorrência entre diversas instâncias de 

gerenciamento e de escalonamento para a utilização dos recursos de uma grade 

computacional. 
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3.4.4 Escalonamento de Aplicações Paralelas 
 

Os trabalhos a seguir são propostas para a execução de aplicações paralelas 

em grades computacionais. 

 Czajkowski et al. (CZAJKOWSKI et al., 1998) propuseram uma arquitetura 

para realizar a alocação de recursos gerenciados pelo GRAM do Globus. A 

abordagem estende a RSL que permite descrever a requisição com múltiplas 

requisições internas, cada uma direcionada para um gerenciador de recursos. 

Assim, cada gerenciador trata uma sub-requisição independentemente e caso não 

existam recursos suficientes, ela é cancelada ou fica pendente. O tratamento 

individualizado não é apropriado para uma aplicação paralela do tipo SPMD, uma 

vez que neste tipo todos os processos da aplicação devem ser iniciados 

simultaneamente e executados enquanto a aplicação estiver ativa. 

Fernandes et al. (FERNANDEZ; HEYMANN; SENAR, 2006) descrevem uma 

arquitetura para a execução de aplicações paralelas escritas com a biblioteca 

MPICH-G2. No entanto, ela é limitada a execução de aplicações em computadores 

com endereçamentos públicos. Além disso, a aplicação paralela precisa ser 

decomposta em tarefas independentes para serem tratadas pelo Condor-G como 

tarefas seqüenciais. Deste modo, a decomposição pode inviabilizar o uso de muitas 

aplicações paralelas já existentes. A alocação é resolvida através do envio de um 

script contendo um conjunto de instruções ao domínio no lugar da tarefa, que obtém 

o controle dos recursos remotos independentemente da existência de um 

escalonador local. A sincronização entre as tarefas é feita usando um mecanismo de 

barreira. Durante o tempo de espera, aplicações seqüenciais podem ser alocadas 

para a utilização dos recursos. 

Diversas propostas para o uso de recursos distribuídos por aplicações 

paralelas foram publicadas (BERMAN; WOLSKI, 1997; DAIL; CASANOVA; 

BERMAN, 2002; ZHANG et al., 2004; WEISSMAN, 1999). Em comum, estes 

trabalhos utilizam o conceito de escalonamento no nível de aplicação. A vantagem 

desta abordagem é que ela foca na otimização de uma única aplicação. Por outro 

lado, é necessário acoplar funcionalidades de escalonamento dentro de cada 

aplicação, o que pode tornar muito complexo o desenvolvimento de uma aplicação. 
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3.5 Considerações Finais 
 

O escalonamento de aplicações é uma atividade muito importante da 

computação para o uso adequado dos recursos. Apesar de ser uma área muito 

estudada, ainda é uma tarefa desafiadora. Em uma grade computacional, o desafio 

é maior devido à natureza altamente distribuída dos recursos pertencentes a vários 

domínios e a grande quantidade de recursos sob restrições de usos locais. 

Existem muitas políticas de escalonamento de aplicações paralelas para 

grades computacionais, mas a grande maioria não considera o problema da 

alocação simultânea de recursos e tratam a aplicação como um conjunto de tarefas 

independentes, simplificando as atividades de alocação de recursos. 

Políticas tais como backfilling é adequada para o uso simultâneo de recursos 

quando o tempo de execução de cada aplicação é conhecido. Entretanto, em uma 

grade computacional ela pode não apresentar bons resultados, uma vez que esse 

tipo de ambiente possui grande heterogeneidade de recursos. Já a política LS, 

apesar de não utilizar informações a respeito da aplicação e do ambiente, não 

garante a execução de todas as aplicações e o uso de uma ordem de prioridade de 

execução. 

Para a execução de aplicações paralelas em grades computacionais foram 

propostos vários ambientes, tais como, Nimrod-G, gLite e GridWay, todos usando 

funcionalidades do Globus. Porém, o escalonamento é limitado a um único ambiente 

de execução de uma grade, por exemplo, um cluster. 

Outras propostas consideram o problema da alocação simultânea de 

recursos, mas a aplicação é tratada como um conjunto de tarefas independentes e 

sem comunicação entre elas. 

Por fim, as propostas que propõem a distribuição de processos de uma 

aplicação paralela em uma grade usam computadores conectados a redes públicas. 

Esta restrição limita o uso da maioria dos recursos de uma grade, que são 

compostos por clusters e computadores. 
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Capítulo 4 
 

 

4 Um Sistema de Monitoramento de Recursos para um 
Escalonador 

 

 

Um escalonador é criado para permitir o uso de recursos de clusters e 

computadores para ambientes como uma grade computacional de maneira 

automática. Na construção do escalonador é importante que sejam identificadas 

atividades, entre as quais, destaca-se a de descobrimento de recursos, o qual pode 

ser realizado por um sistema de monitoramento de recursos. 

No sentido de construir um escalonador para uma grade computacional que 

tenha como um dos seus objetivos principais usar os recursos de maneira eficiente 

para executar aplicações paralelas, foram pesquisados vários sistemas de 

monitoramento de recursos existentes na literatura, conforme descritos na seção 4.1. 

Porém, a grande maioria desses sistemas não fornece facilidades de integração com 

escalonadores de grades computacionais. Com esta restrição, um usuário deve 

consultar manualmente um sistema de monitoramento e encaminhar a sua aplicação 

para um escalonador de domínio para ser executada. 

 Outros sistemas possuem funcionalidades mais completas, mas limitam o 

seu uso a serviços ativos em servidores específicos, como é o caso do Monalisa 

(LEGRAND et al., 2004). Caso um desses serviços fique indisponível, todos os 

sistemas que usam o serviço terão suas atividades paralisadas. 

Neste sentido, optou-se neste trabalho em construir um novo sistema de 

monitoramento, o LIMA (Light-weIght Monitoring Architecture), comprometido com o 

descobrimento eficiente de recursos de uma grade computacional e a integração 

com o escalonador proposto também neste trabalho e apresentado no capítulo 5. 

Assim, neste capítulo é apresentada a proposta, as estratégias adotadas e 

aspectos de implementação do LIMA. A organização das máquinas, tais como 

clusters, computadores, entre outras, segue um modelo de federação de pools, 

como Condor (THAIN; TANNENBAUM; LIVNY, 2003), InteGrade (GOLDCHLEGER, 
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2004) e OurGrid (ANDRADE, 2003), interconectadas através de redes locais de um 

domínio e redes de longa distância entre entre domínios. 

Os dados coletados são armazenados em bancos de dados usando um 

modelo hierárquico de distribuição de dados. Para isso, levou-se em consideração a 

proximidade dos recursos e a freqüência de atualização das informações, otimizando 

assim o tráfego na rede durante o monitoramento. Um modelo de dados padrão é 

utilizado para integrar informações sobre os recursos de uma grade computacional 

obtidas de diferentes sistemas, por exemplo, do Condor e PBS. 

O capítulo inicia com a apresentação de trabalhos relacionados com o 

monitoramento de recursos em sistemas distribuídos e grades computacionais na 

seção 4.1. A seção 4.2 apresenta a arquitetura do sistema LIMA. Os principais 

componentes são discutidos na seção 4.3, a distribuição de dados na seção 4.4 e 

estratégias de consultas a dados distribuídos na seção 4.5. Os detalhes da 

implementação do sistema são apresentados na seção 4.6 e testes realizados na 

seção 4.7. Por fim, um resumo é feito no final do capítulo. 

 

4.1 Trabalhos Relacionados 
 

Nesta seção são apresentados trabalhos relacionados com o monitoramento 

de recursos tais como o Hawkeye (HAWKEYE, 2007), R-GMA (R-GMA, 2007), 

Ganglia (MASSIE; CHUN; CULLER, 2004), Monalisa (CIRSTOIU et al., 2007; 

LEGRAND et al., 2004) e o MDS (BRADLEY; CURRAN; PARR, 2006). 

 

4.1.1 Hawkeye 
 

 O sistema Hawkeye foi desenvolvido pela equipe do Condor para detectar 

automaticamente problemas em recursos tais como alta carga de uso, tráfego 

intenso em redes e falhas em recursos computacionais (HAWKEYE, 2007). A figura 

4.1 ilustra a arquitetura do Hawkeye com as funções básicas de cada computador 

monitorado. 

Um conjunto de computadores forma o pool de recursos que se deseja 

monitorar. Dentre os computadores existe um, o Manager, que recebe as 

informações encaminhadas por agentes de monitoramento, as armazena em 
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depósitos de dados e informa o status dos recursos. Um agente de monitoramento 

serve como a interface entre os módulos que captam as informações de cada 

recurso e o Manager que concentra as informações no pool. 

 

Figura 4.1 - Arquitetura do Hawkeye. 

 

As informações são organizadas em ClassAd e os módulos podem capturar 

qualquer tipo de informação, desde que sejam previamente construídos para a 

finalidade desejada. Além disso, o conceito de gatilhos (Trigger ClassAd) é usado no 

Hawkeye para a execução de uma tarefa específica quando ocorre um determinado 

evento. Por exemplo, se a carga de utilização de um recurso atinge determinado 

nível, o recurso fica indisponível para o escalonamento de novos processos. 

 

4.1.2 R-GMA 
 

 O sistema R-GMA (R-GMA, 2007) é uma implementação da arquitetura GMA 

(Grid Monitoring Architecture) (TIERNEY et al., 2002). Essa arquitetura especifica os 

componentes essenciais para o monitoramento de recursos de uma grade 

computacional, que são: Produtores, Consumidores e Serviço de Diretórios. A figura 

4.2 ilustra esses componentes. 

Um Produtor é um componente que adiciona ao Serviço de Diretório o tipo de 

informação que ele pode fornecer e a sua localização. Ele pode obter essas 



 

 
 

 
66

informações de diferentes tipos de fontes de dados tais como de sensores, 

aplicações, bancos de dados e sistemas de monitoramento. 

Um Consumidor então consulta o Serviço de Diretório para obter a localização 

de Produtores e os contata diretamente para obter informações desejadas. A 

comunicação entre um Produtor e Consumidor pode ser realizada através de um 

protocolo de assinatura ou de consulta/resposta. Consumidores podem também se 

registrar no Serviço de Diretório para receber notificações quando novos Produtores 

tornam-se disponíveis. 

 

Figura 4.2 - Componentes da GMA (Grid Monitoring Architecture). 

 

No GMA podem ser oferecidas funcionalidades adicionais, tais como de filtro, 

cache, processamentos intermediários, gatilhos, entre outras. Elas podem ser 

implementadas no Produtor ou no componente Republicador. A figura 4.3 ilustra a 

interação do Republicador com o Produtor e Consumidor. Neste caso, o 

Republicador deve fornecer as interfaces de comunicação para que informações 

produzidas pelo Produtor possam ser processadas e entregues ao Consumidor. 

 

Figura 4.3 - Componente de republicação. 

 

O GMA não define que modelo de dados ou linguagem de consulta deve ser 

utilizado, e nem protocolos de comunicação ou que tipos de informações devem ser 

armazenadas no Serviço de Diretórios. Nesse sentido, o R-GMA complementa as 

funcionalidades do GMA através de uma implementação usando tecnologias de 

banco de dados relacional e Java Servlet. 

Assim, no R-GMA as informações são organizadas em um grande repositório 

de dados relacional e podem ser manipuladas usando a linguagem SQL. 
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Uma das vantagens de se utilizar um modelo relacional ao invés de um 

hierárquico em um sistema de monitoramento, por exemplo, o LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol), é a capacidade de se produzir uma grande variedade de 

consultas através da combinação das informações armazenadas. No modelo LDAP, 

as consultas são previamente definidas segundo a organização das informações na 

estrutura, uma vez que não existe o conceito de junção tal como em um modelo 

relacional (DINDA; PLALE, 2003).  

Além disso, um modelo relacional se adapta melhor ao crescimento dos 

recursos de uma grade computacional, pois as informações podem ser distribuídas, 

atualizadas e consultadas. No LDAP, as informações são, geralmente, organizadas 

de maneira centralizada e não existe suporte para atualizações (DINDA; PLALE, 

2003).  

 

4.1.3 Ganglia 
 

 O sistema Ganglia surgiu para monitorar ambientes distribuídos de 

computação de alto desempenho tais como clusters (MASSIE; CHUN; CULLER, 

2004). Atualmente, suas funcionalidades foram ampliadas para monitorar vários 

clusters e integração com o MDS.  

Ganglia é baseado em um protocolo que faz uso de uma técnica de difusão 

multicast para informar o status dos recursos monitorados e utiliza uma estrutura de 

árvore para representar as conexões ponto-a-ponto entre os clusters. 

Uma importante vantagem do multicast é possibilitar o descobrimento 

automático de recursos enquanto os recursos são adicionados ou retirados do 

ambiente, sem interferência manual. Entretanto, o multicast utilizado no Ganglia tem 

abrangência local, por questões de simplicidade no gerenciamento entre as 

conexões. 

Ganglia usa XML para representar os dados e viabiliza o transporte em rede 

através de uma forma compacta, o XDR. Além disso, o armazenamento e a 

visualização dos dados são feitos com o RRDtool (Round Robin Database). Esse 

sistema permite uma visualização das tendências de uma métrica que varia entre 

minutos a anos, facilitando a análise dos dados coletados. 
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 A arquitetura do Ganglia é baseada em uma federação hierárquica de 

clusters, conforme ilustra a figura 4.4. 

Os dados de cada computador monitorado são coletados pelo daemon gmond 

e são encaminhados usando tecnologia XDR através de multicast aos demais 

computadores de um cluster. Dessa maneira, assegura-se que todos os 

computadores estejam sempre atualizados em relação ao estado global do 

ambiente. Em caso de falha em um dos computadores, qualquer outro está apto a 

responder às requisições de consulta. O armazenamento local é realizado em 

memória principal de cada computador e, assim, os dados nunca são escritos em 

disco. 

 

Figura 4.4 - Arquitetura do Ganglia (MASSIE; CHUN; CULLER, 2004, tradução nossa). 

 

No Ganglia, os dados coletados de clusters podem ser agregados de maneira 

hierárquica usando o daemon gmetad. Assim, as consultas podem ser resolvidas em 

determinados pontos estratégicos do ambiente. O XML é utilizado pelo Ganglia para 

formatar tanto a distribuição de dados coletados como os resultados das consultas 

no lado do cliente. 

Algumas métricas são disponibilizadas pelo sistema Ganglia, entre 28 e 37 

métricas, outras podem ser adicionadas pelo próprio usuário conforme necessário. 
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4.1.4 Monalisa 
 

 O Monalisa (Monitoring Agents in a Large Integrated Services Architecture) é 

um sistema de monitoramento orientado a computação distribuída (CIRSTOIU et al., 

2007; LEGRAND et al., 2004). Ele provê suporte para a coleta de dados dos 

recursos de domínios remotos e incorpora protocolos para a agregação das 

informações em um repositório centralizado Web, que manipulam dados históricos e 

provêm interfaces gráficas avançadas, e para aplicações específicas. 

 A arquitetura do Monalisa é baseada em um conjunto de agentes que são 

registrados como serviços dinâmicos e capazes de colaborarem para monitorar 

diferentes recursos. Para tanto, tecnologias Java/JINI e Web Services fornecem a 

capacidade para a construção das funcionalidades necessárias do Monalisa. Os 

agentes coletam dados diretamente de domínios, gerenciadores de redes, 

roteadores ou de interfaces com ferramentas de monitoramento e scripts definidos 

por usuários. Assim, o projeto Monalisa facilita a integração com aplicações e 

ferramentas existentes tais como Ganglia, LSF, PBS, Condor e Hawkeye. 

 Para evitar problemas com o crescimento de informações devido ao 

armazenamento por longos períodos de tempo, Monalisa usa mecanismos de 

redução e de agregação de dados. Assim, evita-se que todas as informações sejam 

centralizadas, o que não é viável sob o ponto de vista da rede e de armazenamento. 

 Na consulta, informações atuais sobre os recursos podem ser consultadas 

diretamente de serviços de cada domínio, já informações armazenadas por longos 

períodos de tempo devem ser consultadas de repositórios centralizados. 

 

4.1.5 MDS 
 

O MDS (Monitoring and Discovery Service) é um serviço de informação do 

Globus para facilitar o descobrimento, seleção e o uso de recursos (BRADLEY; 

CURRAN; PARR, 2006). As informações dos recursos coletados de provedores de 

informações de baixo nível são organizadas usando a capacidade de um serviço de 

diretório, o LDAP, e acessadas através de interfaces flexíveis. O MDS tem uma 

estrutura descentralizada e o acesso às informações estáticas e dinâmicas podem 
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ser controladas usando o GSI. A figura 4.5 ilustra um exemplo de uma arquitetura 

hierárquica do MDS que consiste de três componentes principais. 

O GIIS (Grid Index Information Services) provê funcionalidades para agregar 

informações de recursos de uma grade computacional. O GRIS (Grid Resource 

Information Service), que é executado em cada máquina, obtém informações sobre 

os recursos existentes através dos IPs (Information Providers) e atua como um 

gateway para o GIIS. Em cada nível existem estruturas de cache para diminuir 

transferências de informações desnecessárias na rede. 

 

Figura 4.5 - Exemplo de uma arquitetura hierárquica do MDS. 

 

4.1.6 Algumas Considerações sobre os Sistemas 
 

Hawkeye usa tecnologias do Condor para monitorar os recursos e segue um 

modelo centralizado para gerenciar os dados coletados. A falta de um mecanismo de 

cache no Hawkeye pode elevar o tempo de resposta das consultas para obter os 

dados sobre os recursos. O mesmo problema acontece no R-GMA, mas elevando o 

número de Produtores em relação ao número de Consumidores, pode-se melhorar 

seu desempenho (ZHANG; FRESHL; SCHOPF, 2003). 

Os sistemas apresentados, com exceção do Hawkeye, permitem usar dados 

distribuídos. A distribuição segue um modelo hierárquico ou centralizado e todos os 

dados são replicados, podendo causar tráfego intenso nas redes de comunicação. 
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Estratégias para melhorar o desempenho de consultas a dados distribuídos 

sem exigir sobrecarga no ambiente monitorado é de grande importância para um 

sistema de monitoramento. Além disso, a distribuição de dados poderia ser feita 

levando em consideração a freqüência de atualização dos dados e, assim, reduzir o 

tráfego de atualização ou propagação de dados nas redes de comunicação. Estas 

questões são tratadas pelo sistema LIMA. 

 

4.2 O Projeto do Sistema LIMA 
 

No sistema LIMA, as máquinas são organizadas em uma federação de pools, 

onde cada pool é constituído por um cluster, computadores, entre outras. Além disto, 

um pool deve possuir um computador que instancia um módulo de gerenciamento de 

monitoramento daquele pool, denominado PRMM (Pool Resource Monitoring 

Manager), e onde residem entidades responsáveis por coletar e armazenar os 

dados, chamados de CM (Collector Module) e DR (Data Repository), 

respectivamente. Os demais computadores do pool funcionam como provedores de 

dados ao sistema LIMA. A figura 4.6 ilustra a arquitetura do LIMA e seus principais 

componentes. 

 

Figura 4.6 - Arquitetura do LIMA. 
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O sistema está organizado em dois níveis: (i) rede hierárquica composta pelos 

PRMMs e (ii) pool composto por um PRMM, vários CMs e um DR. Esta organização 

em dois níveis pode facilitar o gerenciamento da dinamicidade existente em uma 

grade computacional, uma vez que o controle da entrada e saída dos recursos pode 

ser tratado internamente em cada pool pelo PRMM. De maneira geral, a filosofia do 

sistema consiste em simplificar ao máximo as tarefas de monitoramento, oferecendo 

um sistema simples de usar e gerenciar. 

Os PRMMs formam uma rede hierárquica, utilizando conexões ponto-a-ponto 

ou multiponto através de comunicação TCP/IP, de modo que é possível conectar 

pools pertencentes a diferentes redes locais e de longa distância. Três tipos de 

ambientes podem ser identificados usando uma estrutura hierárquica: rede local, 

domínio e grade computacional. Uma rede local pode conter um ou vários pools de 

recursos, sendo que cada um deve ser gerenciado por um PRMM e um é escolhido 

para fazer parte da conexão hierárquica. Um domínio agrega pools de diferentes 

redes locais do próprio domínio e em uma grade computacional existem vários 

domínios administrativos. 

Os usuários da grade acessam o LIMA através de uma interface de usuário, 

User Interface, que funciona como o mediador de acesso as funcionalidades do 

sistema e esconde dos usuários os detalhes dos protocolos usados internamente 

pelo sistema. 

Observe que os provedores de dados, que fornecem o status dos recursos de 

cada pool, não estão representados na arquitetura do sistema LIMA. Os dados são 

obtidos de outros sistemas, por exemplo, do Ganglia, usando os CMs e 

armazenados em um repositório de dados (DR). 

 

4.2.1 Coleta de Dados 
 

Os dados de cada pool são coletados por CMs existentes no LIMA que 

podem interagir diretamente com interfaces de ferramentas de monitoramento, por 

exemplo, do Ganglia, e scripts construídos por usuários. Cada CM é especializado 

em coletar um tipo de dado, estático ou dinâmico. Um dado estático não muda seu 

valor com freqüência, por exemplo, a quantidade de processadores, já um dinâmico 
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o período de atualização do valor é muito curto, por exemplo, o status de atividade 

de um processador. 

Além disso, um CM é baseado em um sistema multi-thread que executa em 

paralelo e de maneira independente. Se um CM falhar ou ficar preso devido a erros 

de comunicação de rede ou entrada/saída, os demais em execução não são 

afetados. 

Após coletar os dados, eles são encaminhados para o PRMM que realiza o 

armazenamento e a propagação quando necessário. 

 

4.2.2 Gerenciamento de Dados 
 

Os dados coletados pelo sistema LIMA são armazenados e distribuídos em 

bancos de dados, representados no sistema pelos DRs. Para tanto, um modelo de 

dados relacional (CODD, 1970) foi definido com o objetivo de contemplar facilidades 

de acesso para atender às consultas ao sistema. No apêndice A são apresentados 

detalhes das tabelas que compõe o banco de dados para o LIMA. 

Muitos sistemas de monitoramento permitem que o usuário estabeleça que 

dados devem ser coletados e como eles serão representados em um repositório de 

dados, possibilitando, assim, uma autonomia de gerenciamento desses sistemas. 

Por outro lado, essa flexibilidade pode trazer dificuldades de utilização e integração 

de dados que estão distribuídos em domínios administrativos de uma grade 

computacional, uma vez que diferentes representações para os dados poderão 

existir e a falta de uma determinada métrica poderá inviabilizar as atividades de 

escalonamento de aplicações. 

Para garantir que os dados armazenados sejam úteis para um sistema de 

escalonamento em uma grade computacional, uma estratégia adotada pelo sistema 

LIMA é utilizar um padrão de dados. Esse padrão constitui de um conjunto mínimo 

de métricas bem definidas que devem ser monitoradas em todos os pools da grade. 

Além disso, a representação de cada métrica é idêntica em todos os bancos de 

dados distribuídos. O apêndice B ilustra o conjunto padrão de métricas do LIMA. 

O sistema LIMA esconde do usuário os detalhes de armazenamento dos 

dados através dos PRMMs. A transferência dos dados entre CM e PRMM é 

totalmente transparente para o sistema e usuários.  
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Por questões de propósitos futuros de análise dos dados armazenados para 

se tentar descobrir padrões de comportamento dos recursos, não é realizada a 

operação de atualização quando um novo valor de uma métrica está disponível. 

Neste caso, se o valor não existe no banco de dados ele é adicionado juntamente 

com um timestamp, indicando o período da coleta. Entretando, problema de 

desempenho no sistema poderão surgir devido ao crescimento dos dados. Assim, 

pretende-se aplicar novos esforços para resolver problema. 

 

4.3 Principais Componentes 
 

Os principais componentes do LIMA são: (1) o gerenciador de monitoramento 

de recursos de pool (PRMM); (2) o módulo coletor (CM) e (3) o intermediador de 

acesso ao sistema (User Interface). Nesta seção são descritos mais detalhes sobre 

estes componentes e na seção 4.6 são apresentadas quais as funcionalidades já 

foram implementadas e questões desta implementação. 

 

4.3.1 Gerenciador de Monitoramento de Recursos de Pool (PRMM) 
 

Um PRMM é responsável pelo gerenciamento da maioria das funcionalidades 

oferecidas pelo sistema LIMA em um pool de recursos. Para realizar este 

gerenciamento, PRMM mantém informações de seu pool em um arquivo de 

configuração, incluindo a estrutura de diretórios (apêndice C), os endereços de redes 

que o pool tem conexão, as informações de acesso ao banco de dados, o nome do 

arquivo de configuração dos CMs e o nome do domínio administrativo que pertence 

o pool. Tais informações são definidas pelo usuário/administrador do sistema. 

A iniciação do sistema LIMA em um pool é realizada com a ativação do 

PRMM. Uma vez ativado o PRMM, usuários podem encaminhar suas solicitações ao 

sistema, utilizando o User Interface. Exemplos dessas solicitações incluem as de 

gerenciamento de CMs, consultas às métricas existentes e os valores armazenados 

de cada uma e a finalização do PRMM. 

PRMM é também responsável pela configuração do banco de dados. Para 

isto, um esquema contendo a descrição do banco é utilizado para a criação das 

tabelas e relacionamentos necessários para o gerenciamento dos dados coletados 
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no sistema. Para prover segurança aos dados armazenados no banco de dados, o 

LIMA utiliza identificação de usuário e senha para o acesso aos dados, registrados 

no arquivo de configuração do pool. 

Quando um PRMM recebe uma requisição para armazenamento de dados 

coletados por um CM, ele obtém as informações de acesso ao banco de dados do 

arquivo de configuração e adiciona os dados. Além disso, o PRMM mantém 

atualizado o status de atividade e inatividade de um recurso. Uma inatividade pode 

ocorrer quando um recurso está desligado, por exemplo. 

A determinação de uma atividade ou inatividade de um recurso no sistema 

pode seguir a seguinte estratégia: 

 

1. a necessidade de atualização do status pode ser realizada quando o 

PRMM recebe uma requisição de armazenamento de dados do CM; 

 

2. para mudar o status de “ativo” para “inativo”, basta verificar no conjunto de 

dados recebido se não chegou informações de um determinado recurso; 

 

3. o status de “inativo” muda para “ativo” quando chegam dados de um 

recurso.  

 

O controle de atualização dos status dos recursos é individualizado por tipo 

de ferramenta de monitoramento, pois podem existir mais de uma ferramenta em um 

mesmo pool monitorando os mesmos recursos, por exemplo, o Ganglia e o Condor. 

A estratégia apresentada tem um custo zero de utilização da rede, uma vez 

que não são necessárias comunicações para a verificação do status de um recurso. 

Por outro lado, o não recebimento de uma requisição de armazenamento pode 

deixar o sistema em uma situação de inconsistência. 

Para resolver este problema, o sistema pode verificar quais CMs não estão 

em execução através do registro de CMs e atualizar o status no nível de pool, ou 

seja, todos os recursos pertencentes aquele pool terão seu status modificado para 

“inativo”. A mesma idéia pode ser aplicada quando um CM identificar que uma 

ferramenta de monitoramento não está ativa, informando esta situação ao PRMM 

que providenciará a atualização do status dos recursos. 
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Quando os recursos de um pool estiverem “inativos”, o pool também se torna 

“inativo”. 

 

4.3.2 Módulo Coletor (CM) 
 

Um CM é responsável por coletar os dados usando a interface de uma 

ferramenta de monitoramento externa e entregá-los para o gerente de seu pool 

(PRMM). A seguir são fornecidos mais detalhes sobre os CMs. 

 

Construção de um CM 
 

Um CM é projetado pelo usuário que define algumas informações essenciais 

para o seu funcionamento. Entre essas informações incluem a interface para a 

captura dos dados, por exemplo, um comando externo de uma ferramenta de 

monitoramento, e as métricas sobre as quais se deseja obter valores a partir de um 

conjunto de métricas padronizadas do sistema LIMA. Com estas informações, deve-

se definir as instruções de um parser no código do CM que é responsável por 

separar os valores monitorados desejados. 

Este esquema permite ao usuário obter dados padronizados de um grande 

número de recursos com diferentes tempos de respostas. Além disso, os dados 

podem ser capturados em sua totalidade através de uma ferramenta de 

monitoramento ou filtrados conforme a necessidade de outras aplicações. 

 

Gerenciamento de um CM 
 

Para o gerenciamento de um CM, o LIMA dispõe de um conjunto de 

funcionalidades que permitem o registro, remoção, ativação, finalização e 

consulta para o CM. Essas tarefas podem ser ativadas pelo usuário usando o 

componente User Interface. 

Assim que o código de um CM está pronto, ele deve ser informado ao sistema 

da sua existência. Para tanto, usa-se uma operação de registro que armazena as 

características do coletor em um arquivo de configuração no sistema. Além disso, a 

operação de registro prepara uma área do disco para conter a configuração e o 

código do coletor. Exemplos de informações necessárias para o registro de um CM 
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no LIMA incluem o seu nome, localização em disco, argumentos de execução, 

localização de bibliotecas externas, tipo de linguagem utilizada no desenvolvimento, 

tipo de monitoramento, nome da ferramenta de monitoramento externa, intervalo de 

tempo entre as execuções e o tipo de repositório de dados. 

Um CM registrado no sistema pode ser removido usando a operação de 

remoção que verifica se o coletor está em execução, solicitando seu término, limpa 

a área de disco contendo as bibliotecas e executável e remove as informações do 

arquivo de configuração. Nesta operação como também na ativação e finalização, 

exigem que seja fornecido o nome do CM. 

Para iniciar um CM, basta executar a operação de ativação que busca o CM 

a ser executado a partir das informações existentes no arquivo de configuração e o 

coloca em execução. A partir de sua ativação, os dados começam a ser coletados e 

enviandos para um PRMM. Quando houver algum problema no sistema ou não se 

deseja mais a execução de um determinado CM, a operação de finalização deve 

ser invocada. 

Na operação de consulta o usuário pode verificar que CMs estão registrados 

no sistema. 

 

Estratégias para um CM 
 

 Com o objetivo de diminuir a quantidade de dados trafegados na rede entre 

CMs e PRMM e não sobrecarregar os bancos de dados, cada CM utiliza uma 

estratégia de encaminhamento de dados baseada no uso de um cache. A idéia 

consiste em enviar ao PRMM apenas os valores de métricas que sofreram 

modificações desde a última coleta realizada. Para tanto, o CM compara a sua atual 

coleta com a anterior registrada em seu cache, identificando quais valores foram 

modificados. De posse desses valores, atualiza o cache e os encaminha ao PRMM. 

Mesmo que não existam valores atualizados a serem encaminhados, o CM 

comunica ao PRMM para que este possa manter o status dos recursos consistentes. 

 Uma outra estratégia proposta e adequada é finalizar um CM de maneira 

automática quando detectada a inexistência de comunicação com o PRMM em uma 

operação de envio de dados coletados. Para este caso, um mecanismo de timeout, 

que corresponde a um temporizador associado a cada coleta de dados, é utilizado 

juntamente com um limite máximo de tentativas de comunicação. 
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Por último, enquanto o PRMM não confirmar o recebimento dos dados 

enviados pelo CM, nenhuma outra coleta será realizada. Assim, evita-se um overflow 

de comunicação e de dados no sistema. Uma não confirmação dentro de um timeout 

sugere alguma falha no PRMM, fazendo com que o CM finalize a sua execução.   

 

4.3.3 User Interface 
 

O User Interface é uma interface que permite que usuários acessem as 

funcionalidades do sistema LIMA. Ele fornece uma lista das funcionalidades 

disponíveis no sistema e todas essas funcionalidades são executadas no pool onde 

o comando é emitido. A interação do User Interface com usuários é simples, mas 

novos estudos deverão ser conduzidos no sentido de facilitar a interação do sistema 

LIMA com outros sistemas, por exemplo, um escalonador de aplicações, que vão 

levar à inserção de novas funcionalidades ao User Interface. 

 

4.4 Distribuição de Dados 
 

Na distribuição dos dados de um sistema de monitoramento, é possível se 

explorar a localidade dos recursos computacionais existentes no ambiente, 

reduzindo a transmissão de dados através da rede de comunicação. Neste sentido, 

o esquema utilizado para a distribuição de dados no sistema LIMA leva em 

consideração a proximidade dos recursos. Assim, em cada pool é mantido um banco 

de dados (DR) para o armazenamento dos dados coletados daquele pool. 

Basicamente, existem três modelos de organização de dados distribuídos 

para uma grade computacional, descritos na seção 2.3.4: hierárquico, em federação 

e o híbrido. No LIMA, a organização utilizada é a hierárquica, conforme ilustra a 

figura 4.7. 

Diferentemente do modelo hierárquico de distribuição de dados descrito em 

(VENUGOPAL; BUYYA; RAMAMOHANARAO, 2006), que distribui os dados a partir 

de uma única fonte de dados existente no topo da hierarquia, o modelo proposto 

distribui os dados de várias fontes existentes na hierarquia. A quantidade dessas 

fontes de dados depende do número de pools existentes no ambiente. Neste 
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modelo, os dados coletados e armazenados em um nível são propagados para os 

níveis superiores da hierarquia.  
 

L o c a l 

p o o l  

L o c a l 

L o c a l 
R e m o to

L o c a l 

L o c a l 
R e m o to

 

Figura 4.7 - Modelo de organização de dados hierárquico no LIMA. 

 

Como conseqüência disto, cada nível da hierarquia poderá fornecer uma 

visão dos recursos existentes do próprio nível e dos níveis abaixo, sem a 

necessidade de consultar os níveis inferiores. A única exceção são os níveis folhas 

que contêm apenas seus próprios dados. 

 

4.4.1 Estratégia de Propagação de Dados 
 

Uma questão que deve ser tratada é determinar quais dados serão 

propagados no ambiente. Existem dois esquemas de replicação: a total e a parcial 

(ELMASRI; NAVATHE, 2000). 

A replicação total de dados melhora a disponibilidade dos dados, uma vez 

que o sistema pode continuar a operar enquanto houver pelo menos um repositório 

de dados ativo. Além disso, também melhora o desempenho de acesso, pois o 

resultado de uma consulta pode ser obtido localmente. Por outro lado, o custo para 

manter consistente todas as cópias do banco de dados é elevado em um ambiente 

de grade computacional devido a grande quantidade de recursos existentes nesse 

tipo de ambiente. Na replicação parcial, alguns dados do banco de dados podem ser 

replicados, enquanto outros não. O custo de propagação é muito menor em relação 

á replicação total, apesar de não oferecer alta disponibilidade de dados e deve ser 

considerado um custo para o uso integrado dos dados do ambiente. 
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A propagação de dados no sistema LIMA segue o esquema de replicação 

parcial, uma vez que a quantidade de valores de métricas coletadas em um 

determinado instante pode ser muito elevada, podendo causar sobrecarga na rede 

de comunicação e no sistema. Para isto, uma estratégia baseada na freqüência de 

atualização dos dados coletados é utilizada para a propagação. Os dados que tem 

baixa freqüência de atualização, tais como os estáticos, são propagados na 

hierarquia e os demais, que são dinâmicos, são mantidos próximos de seus 

provedores. Porém, um dado dinâmico que também pode ser propagado, por 

questões de otimização de consultas, é o status de cada recurso computacional. 

LIMA identifica os dados que devem ser propagados no ambiente consultando 

anotações no banco de dados. Após a confirmação da inserção dos dados locais 

coletados de um pool, o processo de propagação é ativado. A figura 4.8 ilustra um 

exemplo de propagação. 
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Pool-1 

Domínio 1 Domínio 2 

M2e 

M1e 

M2e 

M1e 
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Pool-2 

Pool-3 
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M1d

M2d

M1d

M2d

M1d 

M2d 

M1d

M2d

M1d 

M2d 

 

Figura 4.8 - Exemplo de propagação de dados coletados. 

 

As métricas estáticas estão representadas com a letra “e” e as dinâmicas com 

“d”. Em cada pool existem duas métricas, “M1” e “M2”, para um recurso hipotético. 

Observe que o nível mais alto do domínio 2 agrega todas as métricas estáticas da 

grade computacional. 

 

O processo de propagação é realizado pelos seguintes passos: 
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1. o PRMM consulta o banco de dados e obtém uma lista de depósitos de 

dados que devem ter seus dados propagados e a última data de 

propagação de cada depósito; 

 

2. os dados selecionados para a propagação são aqueles que têm sua data 

de atualização maior que à última data de propagação; 

 

3. identificados os dados que devem ser propagados, eles são 

encaminhados para o nível superior; 

 

4. após o nível receber os dados e inseri-los no banco de dados, realiza-se a 

atualização da última data de propagação de cada depósito de dados; 

 

5. o processo encerra quando não existem mais níveis superiores. 

 

É importante enfatizar que propagações não realizadas devido a problemas 

de comunicação na rede, deixando inconsistentes alguns níveis da hierarquia, serão 

feitas quando a comunicação for restabelecida e em uma próxima coleta de dados. 

Isto ocorre porque o sistema mantém o controle das propagações realizadas, 

conforme já descrito no processo de propagação.  

Quando um novo pool é adicionado no sistema, o processo de propagação 

garante a atualização das bases de dados distribuídas nos níveis hierárquicos. 

Entretanto, caso um pool deseje sair da hierarquia, o usuário deve acionar um 

processo de limpeza de dados, mas o sistema ainda não oferece o suporte para esta 

operação. 

 

4.5 Consulta de Dados 
 

Os dados armazenados no LIMA podem ser consultados pelo usuário usando 

o User Interface. Dois tipos de informações podem ser obtidos: (i) as métricas que o 

sistema monitora e o nome da ferramenta que fornece essas métricas e (ii) os 

valores de métricas. No primeiro tipo, basta consultar um pool local usando uma 

interface simples; já no outro tipo, os resultados de uma consulta podem envolver 
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dados locais ou distribuídos e, assim, exige-se uma interface mais elaborada. A 

seguir será descrita uma interface para a obtenção de dados locais ou distribuídos 

baseada na linguagem de alto nível SQL. 

Para obter os valores de métricas, um usuário descreve a sua consulta 

usando o comando GET_METRICS. A forma básica do comando é apresentada na 

figura 4.9, sendo opcional a cláusula com colchetes [...]. 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Forma básica do comando GET_METRICS. 

 

A cláusula GET_METRICS relaciona as métricas sobre as quais se deseja 

obter os valores. Ela aceita além dos nomes das métricas o operador ALL que 

representa todas as métricas e em TYPE é definido o tipo de métrica que pode ser 

estático ou dinâmico. Uma métrica estática não tem seu valor mudado com 

freqüência, já uma dinâmica o período de atualização de seu valor é curto. O 

apêndice B ilustra métricas estáticas e dinâmicas. Para a cláusula TOOL...TYPE são 

informados a ferramenta que produz os valores das métricas e o tipo de 

monitoramento alvo que pode ser recurso computacional, aplicação ou rede. Na 

cláusula LOCATION é definida o local de abrangência da consulta na hierarquia de 

distribuição de dados, sendo os seguintes tipos possíveis: no nível de pool, rede 

local, domínio, grade computacional e direcionado. Esses tipos serão detalhados 

nas seções 4.5.1 e 4.5.2. Por último, na cláusula WHERE pode ser especificado o 

endereço de pool e o recurso para recuperar métricas dinâmicas. 

Uma consulta no sistema LIMA é mapeada para um formato equivalente em 

SQL padrão que é então compilada e executada por um processador de consultas 

de um sistema de gerenciamento de banco de dados. A figura 4.10 ilustra um 

mapeamento usando os dados distribuídos da figura 4.8. 

No exemplo, foram suprimidas informações por questões de simplicidade na 

apresentação e MC e EC são o mapeador e executor de consultas, respectivamente. 

Após o mapeamento do comando GET_METRICS para SELECT...FROM...WHERE, 

GET_METRICS <lista de métricas> TYPE <tipo>  

TOOL <ferramenta de monitoramento> TYPE <tipo> 

LOCATION <domínio> 

[WHERE <condição>] 
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a consulta é executada através do EXECUTE_QUERY. Como resultado, será obtido 

o último valor registrado no banco de dados da métrica estática “M2e” de cada 

recurso computacional para o domínio de execução da consulta. 

 

 

Figura 4.10 - Exemplo de mapeamento de consulta. 

 

Observe que a interface apresentada do comando GET_METRICS é simples 

e pode abstrair toda a complexidade relacionada com os dados armazenados e 

distribuídos no sistema LIMA. Além disso, esse comando associado com um modelo 

de execução de consultas pode facilitar o uso do sistema. Como conseqüência, um 

usuário não precisa conhecer detalhes da estrutura do banco de dados para 

escrever suas consultas. 

 

4.5.1 Estratégia de Busca de Dados Estáticos 
 

O modelo hierárquico de distribuição de dados do LIMA possibilita o uso de 

uma estratégia de execução de consultas para a busca de dados estáticos baseada 

na localidade dos dados armazenados. Quatro visões de localidade são possíveis: 

pool, rede local, domínio e grade computacional.  
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Na visão no nível de pool, as informações de todos os recursos pertencentes 

ao pool farão parte do resultado da consulta. No nível de rede local, a consulta será 

determinada por um ou mais pools de uma rede local, que neste caso é a agregação 

dos pools envolvidos. Para um domínio, todos os pools interconectados pelas redes 

do domínio administrativo deverão participar da composição do resultado de uma 

consulta. Caso o domínio esteja ligado a domínios inferiores, estes também farão 

parte da consulta. O local mais apropriado de execução de uma consulta no nível de 

domínio é o nível mais alto da hierarquia dentro do domínio, por exemplo, o pool-3 

do domínio 1 ou pool-5 do domínio 2 da figura 4.8. Por último, na visão de grade 

computacional, envolve todos os recursos da grade e o local mais adequado para a 

busca de informações é o mais elevado da hierarquia, que contém todos os dados 

estáticos coletados da grade computacional. 

No modelo de execução de consultas para obter dados estáticos do LIMA, o 

encaminhamento das consultas para a execução em quaisquer visões apresentadas 

é realizado automaticamente pelo sistema. Para isto, os seguintes passos são 

realizados: 

 

1. EC (executor de consultas) recebe um comando EXECUTE_QUERY e 

verifica se o pool de submissão da consulta é o mais adequado para a 

execução, comparando o valor de abrangência de execução (pool, rede 

local, domínio ou grade) com as informações de conexão do pool; 

 

2. Após a verificação: (a) caso a consulta não esteja no local adequado de 

execução, ela é encaminhada ao EC do próximo nível superior para uma 

nova verificação ou (b) a consulta é executada; 

 

3. Uma vez executada a consulta, seu resultado é devolvido ao local de 

submissão para a gravação em banco de dados; 

 

4. Gravada as informações da consulta, o sistema devolve um identificador 

de gravação ao usuário. 
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Com o armazenamento dos resultados de uma consulta em banco de dados, 

pode ser possível determinar resultados de outras consultas sem efetivamente 

executá-las. Para isto, técnicas de verificação de similaridades entre consultas 

precisam ser desenvolvidas. Além disto, o problema do tempo de validade dos 

resultados de uma consulta executada precisa ser considerado.  

 

4.5.2 Estratégia de Busca de Dados Dinâmicos 
 

O sistema LIMA usa um modelo de execução direcionado para a busca de 

dados dinâmicos na grade computacional. Neste modelo, uma consulta é 

encaminhada para ser executada no pool definido na cláusula WHERE. Isto porque 

os dados dinâmicos não estão propagados na grade computacional. Opcionalmente, 

pode-se também ser informado qual o recurso do pool. Além disso, deve-se indicar 

na cláusula LOCATION o tipo de visão “direcionado”. 

Para ilustrar a questão, a consulta G1 será usada levando em consideração a 

distribuição de dados da figura 4.8. A métrica M2e representa a capacidade total de 

disco de cada recurso computacional. 

 
G1: GET_METRICS M2e TYPE estático 

 TOOL ganglia TYPE recurso_computacional 

 LOCATION grade 

 WHERE M2e > 200 

 

A consulta G1 deverá devolver os recursos que possuem área de 

armazenamento maior que 200 Gb de todos os pools da grade computacional, 

independentemente do local em que o usuário emitir a consulta. Um exemplo de 

resultados para a consulta é ilustrado na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Exemplo de resultados da consulta G1. 

Id consulta Id pool Id recurso M2e 
5000 Pool-2 R2 250 
5000 Pool-4 R5 220 

  

Usando um dos resultados da tabela anterior, pode-se construir a consulta 

para obter os dados dinâmicos do pool desejado, conforme a consulta G2 a seguir. 
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G2:  GET_METRICS M1d TYPE dinâmico 

 TOOL ganglia TYPE recurso_computacional 

 LOCATION direcionado 

 WHERE id_pool_to = “Pool-4” AND id_recurso = “R2” 

 

 Para a execução da consulta G2, o problema é determinar como a consulta 

chegará no “Pool-4” quando o pool de emissão é diferente do pool de execução, 

conforme ilustrado na figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Exemplo de localização de submissão e execução da consulta G2. 

 

Uma estratégia de busca é visitar os pools até encontrar o pool desejado, 

partindo do “Pool-1” até o “Pool-4”. Desse modo, os pools poderiam ser visitados na 

seguinte ordem: “Pool-1”  “Pool-3”  “Pool-2”  “Pool-3”  “Pool-5”  “Pool-4”. 

Observa-se que pools fora do trajeto do pool de execução são visitados e podem 

ocorrer visitas repetidas em um mesmo pool. Assim, o custo de busca usando esta 

estratégia pode ser muito alto, uma vez que o número de pools existentes na grade, 

na maioria das vezes, tende a ser muito elevado. 

Uma outra estratégia é usar uma busca direcionada que pode evitar os 

problemas apresentados da busca por força bruta. Para o suporte à busca 

direcionada, a idéia consiste em registrar os endereços dos pools que estão 

conectados às sub-árvores de cada pool da hierarquia. Por exemplo, o “Pool-3” tem 

endereços dos pools “1” e “2”. Assim, compõem-se vários caminhos contendo 

endereços que levam de um pool corrente até as folhas da árvore, conforme ilustra a 

figura 4.12. 

O registro dos endereços dos pools na estrutura pode ser feita durante o 

processo de propagação de dados estáticos. 
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Figura 4.12 - Informações para o suporte à busca direcionada. 

 

Usando as anotações apresentadas na estrutura hierárquica é possível 

chegar a um pool a partir de qualquer um outro. Para isto, deve-se utilizar um 

algoritmo de caminhamento na estrutura. No algoritmo, o trajeto a ser percorrido 

entre dois pools é determinado dinamicamente, isto é, conforme os pools são 

descobertos e visitados. A seguir são descritos os passos do algoritmo de 

caminhamento: 

 

1. Verificar se o pool visitado ou de partida é o pool de execução; 

 

2. Após a verificação: (a) a consulta é executada caso ela esteja no pool de 

execução ou (b) descobre-se no pool corrente o endereço do próximo pool 

que deve ser visitado na estrutura; 

 

3. A descoberta do próximo endereço é realizada da seguinte maneira: (a) é 

determinado dentre os caminhos registrados no pool qual possui o 

endereço procurado e obtem-se desse caminho o próximo endereço que 

deve ser visitado (neste caso será um endereço de um pool inferior de 

uma das sub-árvores) ou (b) não existindo o endereço procurado, visita-se 

o pool do próximo nível superior, caso ele exista; 
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4. Voltar ao primeiro passo. 

 

Caso o pool de execução não seja encontrado, pois não existe ou há falhas 

de conexão entre os pools intermediários da hierarquia, então nenhum resultado da 

consulta é devolvido ao pool de emissão. A busca de um pool inexistente pára 

quando o pool mais alto da hierarquia, que está na raiz da árvore, é visitado. 

Assim, o modelo de execução de uma consulta para obter dados dinâmicos 

no sistema LIMA usa o algoritmo de caminhamento apresentado. Quando o EC 

(executor de consultas) recebe um comando EXECUTE_QUERY o algoritmo é 

colocado em funcionamento. 

 

4.6 Questões de Implementação 
 

Nesta seção são apresentados os detalhes da implementação dos 

componentes e funcionalidades do sistema LIMA para a verificação das estratégias 

propostas. A implementação inclui os três componentes do LIMA (PRMM, CM e User 

Interface) e o gerenciamento de acesso e armazenamento de dados. O ambiente de 

execução é o sistema operacional Linux e a linguagem de programação é Java. 

 

4.6.1 PRMM 
 

As principais classes e a descrição de seu funcionamento que interagem com 

o PRMM estão ilustradas na tabela 4.2. 

A interação com o sistema LIMA é através da instanciação de um objeto da 

classe PrmmApp, que oferece uma interface transparente para o sistema. 

Inicialmente, o PrmmApp carrega informações de um arquivo de configuração de 

sistema (system.cfg) para orientar sua execução. Se o arquivo não existir, ele será 

criado com valores defaults que devem ser modificados de acordo com a 

configuração desejada. A figura 4.13 ilustra um exemplo de arquivo de configuração. 

 

 

 



 

 
 

 
89

Tabela 4.2 - Principais classes que interagem com o PRMM. 

Classe Objetivo 
PrmmApp Gerenciar os eventos do sistema LIMA. 
SystemConf Gerenciar o arquivo de configuração do sistema. 
DatabaseFactory Construir o banco de dados. 
Database Interface genérica para gerenciar operações em bancos de dados. 
SocketServer Criar servidor socket. 
SocketServerListen Interface genérica para gerenciar o envio/recebimento de mensagens por um 

servidor socket. 
PrmmServerListen Gerenciar o envio/recebimento de mensagens do sistema LIMA. 
Message Armazenar mensagens. 
Traveler, TravelerGuided Gerenciar o encaminhamento de sacolas de viagem na rede hierárquica. 
TravelerBag, 
TravelerGuidedBag 

Interface que representa uma sacola de viagem. 

TravelerTask, 
TravelerGuidedTask  

Interface para a construção de tarefas que serão executadas na rede hierárquica. 

TravelerTaskImpl, 
TravelerGuidedTaskImpl  

Interface que implementa métodos default para a classe TravelerTask. 

PropagateToOtherLevel Gerenciar a propagação de dados. 
SocketClient Criar cliente socket e gerencia o envio/recebimento de mensagens. 
QueryStaticMetric Gerenciar a execução de uma consulta de dados estáticos. 
QueryDynamicMetric Gerenciar a execução de uma consulta de dados dinâmicos. 
InsertMetricsDatabase Armazenar os dados coletados no banco de dados. 
CMLivenessMonitor Monitorar os coletores de dados. 
userAgentApp Interface do usuário com o sistema LIMA. 
  

 

Figura 4.13 - Exemplo de arquivo de configuração de sistema. 
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Três áreas de configuração são identificadas no arquivo de configuração de 

sistema: geral (system.configuration), comunicação (communication.configuration) e banco de 

dados (database.configuration). A área de configuração de comunicação é uma das mais 

importantes de sistema, pois é ela quem determina a relação hierárquica entre os 

pools. A criação do arquivo de configuração de sistema ou o carregamento de 

informações do arquivo é realizado pela classe SystemConf. 
A classe PrmmApp é também responsável por construir o banco de dados e 

ativar um servidor de recepção e transmissão de mensagens.  

O banco de dados é construído usando a classe DatabaseFactory que define a 

estrutura das tabelas e insere informações de controle de propagação de dados para 

cada tabela do sistema. Já o gerenciamento de dados no banco de dados é 

realizado pela classe Database. 

Para atender às solicitações de usuários e receber dados de coletores de 

dados, um servidor é ativado como um processo do sistema usando a classe 

SocketServer, que é genérica para qualquer tipo de servidor que se deseja construir no 

sistema. A definição de funcionalidades específicas para um servidor genérico é 

determinado através da construção de uma classe que se especializa da classe 

SocketServerListen. No sistema LIMA, a classe especializada é a PrmmServerListen que 

sobrepõe o método doProcess() da classe SocketServerListen. 

As mensagens trocadas entre User Interface e CMs com o PRMM são 

armazenadas usando funcionalidades da classe Message. A estrutura desta classe 

contém um identificador, emissor, receptor, objeto que representa a mensagem e 

uma assinatura digital. Com o uso da assinatura digital é possível verificar a validade 

de uma mensagem recebida e, assim, descartar aquelas que possivelmente podem 

estar corrompidas ou são desconhecidas do sistema. 

 

Mecanismo para o Encaminhamento de Mensagens 
 

Para a troca de mensagens entre PRMMs na rede hierárquica, o sistema 

LIMA dispõe de um mecanismo automático de encaminhamento de mensagens 

implementado através da classe Traveler. Esta classe recebe uma “sacola de viagem” 

(SV) que contém informações que serão processadas por um PRMM em cada nível 

hierárquico. A figura 4.14 ilustra uma SV representada pela classe TravelerBag. 
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Figura 4.14 - Interface da classe TravelerBag. 

 

Observe que uma SV contém dois conjuntos de informações: (1) orienta o 

processo de caminhamento da SV na rede hierárquica e (2) identifica a tarefa que 

deve ser executada. 

Uma SV sempre inicia a sua viagem no sentido bottom-up a partir de qualquer 

PRMM existente na rede hierárquica. O término da viagem de uma SV pode ocorrer 

quando ela chega ao seu destino, isto é, quando a abrangência do trajeto é 

atendida, por exemplo, a consulta atingiu o nível mais alto de um domínio. Em cada 

PRMM que a SV passa, coloca-se em execução a tarefa que está armazenada na 

SV. Havendo necessidade de informações locais para executar a tarefa, elas devem 

ser fornecidas à tarefa, por exemplo, informações para o acesso ao banco de dados 

local. Se uma tarefa deve entregar ao usuário os resultados obtidos a partir de suas 

execuções, então a SV deve realizar o trajeto de volta até o PRMM que requisitou a 

execução da tarefa. Para facilitar a volta da SV ao ponto de origem é usado o buffer 

de trajeto de ida implementado em uma estrutura de pilha.  

Uma tarefa é implementada através da especialização da classe 

TravelerTaskImp e, por sua vez, esta classe implementa a interface TravelerTask, 

conforme ilustra um exemplo na figura 4.15. 

Na classe TaskNew, que representa uma nova tarefa, devem ser 

implementados os métodos doExecute*(), que realiza iniciações locais para a tarefa, e 



 

 
 

 
92

doTask*(), que contém ações específicas da nova tarefa. As ações serão executadas 

de acordo com a localização da SV e a direção da viagem. Por exemplo, o método 

doTask_FinalDestination_FrontTravel() será sempre executado quando uma SV chegar ao 

seu destino final em uma viagem de ida. 

 

Figura 4.15 - Diagrama de seqüência para a definição de uma nova tarefa. 

 
Propagação de Dados 
 

Para realizar a propagação de dados entre PRMMs, foi definida a classe 

PropagateToOtherLevel (figura 4.16), especialização de TravelerTaskImpl, que recebe um 

conjunto de registros de um banco de dados local para propagação no ambiente. Ao 

receber os registros é acionado o método doStartTask() que é responsável por criar e 

repassar à classe SocketClient uma mensagem correspondente à propagação. 

SocketClient então encaminha a mensagem contendo a SV para o PRMM do próximo 

nível superior. Uma vez recebida a confirmação da propagação, a tabela de controle 

de propagação é atualizada para o suporte a outras propagações de novos registros. 

Quando a mensagem de solicitação de propagação de dados chega ao 

PRMM do próximo nível superior, o banco de dados local é atualizado usando o 

método doTask_in_EachDestination_FrontTravel() (execução quando o nível é o 
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intermediário da hierarquia) ou o método doTask_FinalDestination_FrontTravel() (execução 

quando o nível é o mais alto da hierarquia). Também é atualizada a tabela que 

registra o trajeto percorrido na rede hierárquica durante a propagação para o suporte 

à busca direta de dados dinâmicos no sistema. 

 

Figura 4.16 - Classe para a propagação de dados. 

 

Consulta de Dados 
 

O suporte à consulta de dados estáticos no sistema foi definido através da 

classe QueryStaticMetric, especialização de TravelerTaskImpl que recebe uma consulta no 

formato GET_METRICS, verifica sua sintaxe, mapeia-a para o formato SQL e a 

executa quando a SV chegar no seu destino final de viagem. Os resultados da 

consulta são então devolvidos juntamente com os endereços diretos e indiretos do 

pool de execução ao pool de submissão e gravados no banco de dados. 

A consulta de dados dinâmicos é realizada através da classe QueryDynamicMetric 

que possui funcionalidades similares à classe QueryStaticMetric. A diferença é que a 

viagem da SV é direcionada usando informações em função da execução de uma 

consulta de dados estáticos. Para isto, novas classes fornecem o suporte necessário 

à viagem direcionada. Exemplos dessas classes incluem TravelerGuided, 

TravelerGuidedBag, TravelerGuidedTask e TravelerGuidedTaskImpl. 
 

Registro de Atividade ou Inatividade de Ferramentas e Recursos 
 

O registro de atividade ou inatividade de uma ferramenta de monitoramento 

ou de um recurso é feito pela classe InsertMetricsDatabase. Esta classe recebe uma 

informação, juntamente com o buffer de métricas, que indica a situação da 
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ferramenta de monitoramento. Se ela estiver inativa, então são atualizadas as 

tabelas de controle de pools e de recursos com o status de inatividade. Caso 

contrário, o status é alterado para ativo se ele estiver como inativo. 

Outra situação é a inatividade de um ou mais recursos. Neste caso, será 

alterado o status apenas do recurso identificado usando os métodos 

setActiveToResource() e setInActiveToResource(). O status é atualizado de ativo para inativo 

quando não existem métricas de um recurso no buffer recebido pela classe 

InsertMetricsDatabase. Caso existam métricas no buffer e o recurso está com status de 

inatividade, ele é alterado para ativo. 

 

Registro de Atividade ou Inatividade de um CM 
 

 Quando um determinado CM não está em execução, a ferramenta de 

monitoramento e os recursos monitorados por ela são definidos como inativo. Para 

isto, uma thread implementada pela classe CMLivenessMonitor periodicamente verifica 

se existem CMs que não enviam dados coletados por muito tempo, atualizando o 

status nas tabelas de controle de pools e de recursos. 

 

4.6.2 CM 
 

Para a construção de um CM é necessário escrever uma classe que estenda a 

classe ModuleEngineImpl que implementa a interface ModuleEngine. Esta interface tem a 

seguinte estrutura: 

 

 
 

O método mDoParser() realiza a coleta de dados e seu armazenamento em 

memória temporária. Para isto, o usuário/administrador deve implementar o código 
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desse método para interagir com uma ferramenta de monitoramento externa. 

Exemplos desse tipo de código é apresentado no apêndice D. 

As classes que fornecem o suporte ao armazenamento são: Resource, Metrics, 
Metric e XDRData, ilustradas na figura 4.17. 

 

Figura 4.17 - Estruturas de armazenamento temporário de dados coletados. 

 

É importante ressaltar que as métricas são representadas no formato XDR 

para as atualizações e propagações de dados entre PRMMs, garantindo, assim, a 

interoperabilidade entre diferentes tipos de arquiteturas. A idéia deste formato é 

gravar o tamanho de cada informação seguida da própria informação e de um 

separador. 

Uma métrica é adicionada na área de armazenamento usando o método 

mSetMetricsToResource() da interface ModuleEngine. Porém, apenas métricas existentes 

no conjunto padrão de métricas do sistema podem ser adicionadas na área de 

armazenamento. Esse conjunto é representado pela classe MetricsSample obtida a 

partir do método mGetMetricsSample da interface ModuleEngine. Por sua vez, 

MetricsSample disponibiliza o método getMetric() que devolve informações adicionais da 

métrica quando ela existe no conjunto padrão ou devolve um objeto nulo indicando a 

inexistência da métrica no sistema. O apêndice B ilustra o conjunto padrão de 

métricas atualmente monitoradas pelo sistema LIMA.  

Após a execução do mDoParser(), as métricas são preparadas para serem 

encaminhadas ao PRMM. Para isto, um cache gerenciado pela classe 

ModuleEngineImpl é consultado e as métricas que não sofreram atualizações desde a 
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última coleta são removidas da área de armazenamento. A classe SocketClient 
gerencia o encaminhamento das métricas ao PRMM. 

A ativação de um módulo é realizada usando um arquivo de configuração de 

módulos, onde são registradas as características de cada módulo. O registro é feito 

com o User Interface e o suporte ao gerenciamento do arquivo é realizado através 

da classe ModuleConf. Um exemplo desse arquivo é ilustrado na figura 4.18. 

 

Figura 4.18 - Exemplo de arquivo de configuração de módulos. 

 

No exemplo, as informações de um módulo são identificadas através do nome 

do módulo. A implementação atual do sistema LIMA não suporta um módulo escrito 

em C/C++ e no “farm_type” aceita apenas o armazenamento em banco de dados. 

Além disto, Ganglia e Condor são as únicas ferramentas externas que podem 

fornecer informações para o sistema de monitoramento. 

No futuro, novas ferramentas de monitoramento devem ser incorporadas ao 

sistema. Para tal, seria necessário implementar a classe que representa as métricas 

padrões para uma determinada ferramenta e disponibilizá-la no sistema. Uma 

maneira de distribuição seria usar Web Services. 

 

4.6.3 User Interface 
 

As funcionalidades do sistema LIMA, que podem ser acessadas por usuários 

ou administradores, são disponibilizadas através do userAgentApp. A figura 4.19 

mostra as classes que implementam as principais funcionalidades do userAgentApp. 

A classe DeployModule implementa o registro de um módulo no sistema. Para 

remover o registro a classe UnDeployModuleTask deve ser acionada com o argumento 

do nome do módulo que se deseja remover. A ativação de módulos é realizado pela 
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classe StartModulesTask que consulta o arquivo de configuração de módulos. Os 

módulos são retirados de execução automaticamente quando ele detecta que o 

servidor (PRMM) não está mais ativo. A classe ListModulesTask é responsável por 

apresentar os módulos registrados no sistema. Métricas coletadas no sistema 

podem ser consultadas usando a classe ListMetricsTask, que mostra o nome e unidade 

de medida das métricas obtidas do Ganglia ou Condor. A classe StopServerTask é 

responsável por parar a execução de um servidor ativo. 

 
Figura 4.19 - Diagrama de seqüência das principais funcionalidades do User Interface. 

 

As classes apresentadas, com exceção da DeployModule, são especializadas 

da classe TaskImpl e esta implementa a interface Task. Dessa maneira, a construção 

de novas funcionalidades para o User Interface pode ser realizada mais facilmente, 

implementando sua lógica no método doRunTask(). Além disto, um mecanismo 

automático de execução para esse tipo de tarefa é oferecido pelo sistema através da 

classe TaskRunImpl, que por sua vez implementa a interface TaskRun. O modelo de 

execução possibilita três modos diferentes de execução: no pool local (doStart_Local()), 
em um pool remoto (doStart_Remote_Mandatory()) e nos pools de uma mesma rede local 
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(doStart_Remote_Delegate()). Este último modo de execução é interessante quando se 

deseja executar uma tarefa num conjunto de pools que não interconectam níveis a 

partir de um pool do próprio conjunto. 

O suporte às consultas de dados estáticos e dinâmicos já foram apresentados 

na seção 4.6.1. 

 

4.7 Testes Realizados 
 

Esta seção mostra os testes realizados com o sistema LIMA e uma discussão 

sobre seus resultados. 

Os testes foram executados usando o sistema LINUX e uma infra-estrutura 

com dois pools, ilustrada na figura 4.20. O primeiro pool é um cluster com um nó 

front-end e dois nós de processamento, denominado “clusterA”, e segundo pool 

composto por uma workstation, chamada de “black00”. 

 

 

Figura 4.20 - Organização dos pools para testes. 

 

O cluster foi concebido a partir de máquinas “virtuais” criadas usando o 

software VMware Server sobre um Pentium D com 1.0GHz, 1GB de memória e 

200GB de disco. A workstation é um Pentium M com 1.73GHz, 1.536MB de memória 

e 180GB de disco. As máquinas foram conectadas usando uma rede Fast Ethernet.  

A conexão lógica entre os pools foi realizado usando os arquivos de 

configuração ilustrados na figura 4.21. Para identificar o pool que receberá dados 

propagados de outros pools, deve-se indicar que o pool é um agregador de dados 
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(POOL_LOCAL_IS_DATA_AGGREGATOR=YES). Assim, estabelece-se uma 

hierarquia dentro de uma única rede local. 

 

Figura 4.21 - Arquivos de configuração para "clusterA" e “black00”. 

 

No cluster e na workstation foram instalados os sistemas Condor 7.0.x e 

Ganglia 3.0.x para o monitoramento dos recursos. Para a coleta dos dados foram 

implementados quatro módulos em Java, representados por “my_modules”, e 

instalados no nó front-end do cluster e na workstation. Os dois primeiros para 

capturar informações estáticas e dinâmicas do ganglia e os outros dois do Condor. 

Exemplos desses códigos estão ilustrados no apêndice D e um exemplo de arquivo 

de configuração para o módulo estático do ganglia está apresentado na figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22 - Arquivo de configuração do módulo para capturar dados estáticos no ganglia. 

 

O banco de dados utilizado nos testes foi o MySQL 5.0.x, instalado e 

configurado no nó front-end do cluster e na workstation.  
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No primeiro teste, o objetivo foi verificar o funcionamento da coleta e da 

propagação de dados. Ao ativar os módulos, os dados coletados de cada pool são 

armazenados no banco de dados local de cada pool. Quando o sistema detecta a 

necessidade de propagação, os dados estáticos do pool1 são enviados ao pool2 e 

armazenados no banco de dados.  

A figura 4.23 ilustra o resultado de uma consulta ao banco de dados via SQL 

no pool2 que contém métricas estáticas locais coletadas do pool2 e métricas 

recebidas do pool1. Por questões de simplificidade na figura, são apresentadas 

apenas os dados coletados pelo módulo estático do ganglia. 

 

 

Figura 4.23 - Exemplo de dados estáticos armazenados no banco de dados do pool2. 

  

 Um segundo teste foi realizado para testar a funcionalidade de consultas a 

dados estáticos no sistema LIMA. Para isto, duas consultas foram elaboradas para 

os testes. A primeira consulta TG1 para obter dados de um único pool e a segunda 

TG2 para recuperar dados da rede local. A seguir são apresentadas as consultas e 

uma discussão sobre suas execuções. 

 

TG1:   GET_METRICS disk_total TYPE static 

 TOOL ganglia TYPE host 

 LOCATION pool 
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TG2:   GET_METRICS disk_total TYPE static 

 TOOL ganglia TYPE host 

 LOCATION net 

  

 Ao emitir a consulta TG1 no pool2, sua execução é feita no pool2 e o registro 

recuperado é aquele que contém o valor do campo “metricname” igual a “disk_total” 

e “idpool” igual a “192.168.254.244:7000-workstation-black”. Ou seja, apenas o 

registro pertencente ao pool em que a consulta é emitida e executada é devolvido 

pela consulta. 

Na segunda consulta, TG2, a execução sempre será no pool2, 

independentemente de qual pool foi emitida a consulta. Neste caso, todos os 

registros que contém a linha “disk_total” da figura 4.23 são obtidos pela consulta. 

Um terceiro teste foi realizado para verificar o funcionamento do mecanismo de 

encaminhamento de mensagens do sistema LIMA (seção 4.6.1). Para isto, foi 

definido uma hierarquia entre pools no qual variando as informações de conexão 

entre eles, definidas em cada arquivo de configuração, foi possível testar os limites 

de execução de uma consulta, tais como pool, net, domain, grade, guided. A figura 

4.24 ilustra a organização hierarquica utilizada. 

 

 

Figura 4.24 - Organização de pools para testes do mecanismo de encaminhamento de 
mensagens. 

 

Cada pool é identificado por um número que na implementação representa 

uma porta de acesso de um servidor PRMM ativo. Em cada rede local contém um 
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único pool, com exceção do nível hierárquico 0 que tem uma rede formada pelos 

pools 7001 a 7004. Os dados estáticos sobre os recursos estão distribuídos e 

propagados segundo a conexão hierárquica entre os pools. Por exemplo, no pool 

7004 estão armazenados os dados estáticos dos pools 7001 a 7004. Já o pool 7010 

contém seus dados estáticos e os existentes de suas sub-árvores. Os dados 

dinâmicos estão armazenados em cada pool. Assim, foi possível testar o mecanismo 

de encaminhamento de mensagens usando apenas a workstation black00 para 

verificar o comportamento de propagação e execução de consultas em uma 

organização hierárquica mais complexa. 

 Um exemplo de definição de limites ente dois domínios administrativos 

usando a organização de pools apresentada pode ser visualizado na figura 4.25 e as 

modificações nos arquivos de configuração na figura 4.26. 

 

Figura 4.25 - Exemplo de delimitação entre dois domínios. 

 

 

Figura 4.26 - Arquivos de configuração entre dois domínios. 
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 Os valores em “FLOCK_TO_DOMAIN” e “FLOCK_FROM_DOMAIN” 

determinam a vizinhança entre dois domínios. Da mesma maneira os valores em 

“FLOCK_TO_NETWORK” e “FLOCK_FROM_NETWORK” são usados para os 

limites entre redes locais. 

 Ao emitir a consulta TG3, apresentada a seguir, em qualquer pool do domínio 

2, sua execução é feita no pool 7007 e como resultado são obtidos todas as 

métricas dos recursos do domínio 2. Caso a consulta seja emitida em um dos pools 

do domínio 1, ela é executada no pool 7011 e as métricas de todos os recursos dos 

dois domínios são recuperadas. 

 

TG3:   GET_METRICS all TYPE static 

 TOOL ganglia TYPE host 

 LOCATION domain 

 

Para obter as métricas da grade computacional a partir do pool 7002, é 

preciso definir “grade”  em  LOCATION. Neste caso, a consulta  é executada no pool 

7011. 

Por último, foi elaborada a consulta TG4 para obter dados dinâmicos, 

conforme apresentada a seguir. 

 

TG4:   GET_METRICS cpu_idle, load_five TYPE dynamic 

 TOOL ganglia TYPE host 

 LOCATION guided 

 WHERE  id_pool_to = “192.168.254.244:7008-workstation-dominio1” AND  

   id_recurso = “black00.thegrid” 

 

 A execução da consulta TG4 é sempre realizada no pool 7008, 

independentemente do pool de emissão. Todos os valores das métricas “cpu_idle” e 

“load_five” do recurso “black00.thegrid” são obtidos do pool de execução. 
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4.8 Considerações Finais 
 

Neste capítulo foram apresentados detalhes do sistema LIMA que foi 

projetado para realizar o monitoramento de recursos de uma grade computacional. 

Sua organização hierárquica em federação de pools permite armazenar os dados 

coletados em bancos de dados distribuídos e propagá-los na rede usando um 

modelo de replicação parcial. Além disso, os dados distribuídos podem ser 

consultados usando uma interface simples similar ao SQL. 

A tabela 4.3 apresenta uma comparação entre o LIMA e os sistemas de 

monitoramento apresentados neste capítulo segundo algumas características da 

taxonomia de Zanicolas et al.  (ZANICOLAS; SAKELLARRIOU, 2005). 

Tabela 4.3 – Comparação entre o LIMA e outros sistemas de monitoramento de recursos. 

Sistemas
 
Características 

 
H

aw
ke

ye
  

R
-G

M
A

  
G

an
gl

ia
  

M
on

al
is

a  
M

D
S

  
Li

m
a 

Classificação C2 C3 C3 C3 C3 C3 
Acessa interface de outros sistemas NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM 
Entidades que monitora (Host, Network) H, N H, N H, N H, N H, N H, N 
Armazenamento de dados ClassAds

, RRD 
DBMS XML, 

RRD 
DBMS Diretório 

Acesso 
DBMS 

Formato dos dados XML XML XML, 
XDR 

XML XML ASCII, XDR 

Interface de consulta aos dados Linha de 
comando

SQL Telnet, 
Web 

SQL, 
Web 

LDAP, 
XPATH 

SQL, Linha de 
comando 

(GET_METRICS)
Linguagem Implementação C++ Java 

Servlets 
C Java/Jin

i 
C Java 

Segurança  GSI  SSL, 
X.509 

GSI Assinatura 
digital 

C0: Sensor  Consumidor    C1: Produtor  Consumidor  
C2: Produtor   Republicador  Consumidor  C3: Produtor  Hierarquia de Republicadores  Consumidor 

 

Um sistema de monitoramento pode ser classificado entre os níveis C0 e C3 

de acordo com o uso dos componentes do GMA. Quanto maior o nível, mais 

complexo é o sistema. O C0 é o nível mais simples, onde um sensor obtém valores 

de métricas, realiza algum processamento e entrega os valores imediatamente a um 

consumidor ou quando forem solicitados. O nível C1 implementa as funcionalidades 

de um sensor dentro de um produtor. Neste caso, o produtor executa novas tarefas, 

bem como a sua própria, que é manter informado o tipo de informação que pode 

fornecer. Já o nível C2, funções que poderiam ser executadas por um único produtor 

são realizadas por um republicador, por exemplo, filtros e cache de dados, entre 



 

 
 

 
105

outras. Por fim, funções de um republicador podem ser distribuídas em uma 

hierarquia de republicadores e, assim, tem-se o nível C3. 

Como pode ser observado na tabela, o sistema LIMA apresenta classificação 

C3 segundo interações entre os componentes do GMA. Módulos coletores, que são 

produtores, do LIMA obtêm valores de métricas de outros sistemas e os armazena 

em bancos de dados. Um conjunto de republicadores pode filtrar e distribuir dados, 

gerenciar cache e consultas, entre outras funcionalidades. Os resultados de uma 

consulta podem ser entregues a um tipo de consumidor, o escalonador. 

Com exceção dos sistemas Hawkeye e Ganglia, todos os demais podem 

acessar informações de outros sistemas. O LIMA possui suporte para o acesso aos 

valores de métricas disponibilizadas pelo Ganglia e Condor. No entanto, pretende-se 

no futuro oferecer uma maneira automática para que usuários possam cadastrar 

novas métricas para acessar interfaces de novos sistemas. 
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Capítulo 5 
 

 

5 GCSE: Um Sistema de Escalonamento para Aplicações 
Paralelas 

 

 

 No presente trabalho tem-se como premissa que o escalonamento de 

processos de uma aplicação paralela em recursos de vários clusters e computadores 

permite o uso eficiente dos recursos de uma grade computacional. Além disso, 

busca-se minimizar os custos de comunicação entre processos de uma aplicação 

paralela com o uso de um modelo de escalonamento cooperativo. Este modelo aloca 

os recursos de clusters e computadores levando-se em consideração a proximidade 

entre os recursos. 

 Escalonadores de grades computacionais têm sido usados intensivamente 

nos últimos anos, mas as soluções apresentadas distribuem os processos de uma 

aplicação paralela em recursos de um único cluster. Nesse modelo de 

escalonamento, uma aplicação paralela deve aguardar pela liberação dos recursos 

para iniciar sua execução, requerendo um tempo de espera e, assim, aumentando o 

custo de execução da aplicação. 

 Um dos resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste trabalho é a 

especificação e o projeto do sistema GCSE (Grid Cooperative Scheduling 

Environment), que explora a alocação de recursos de vários clusters e 

computadores de uma grade computacional para a distribuição dos processos de 

uma aplicação paralela. Além disto, o GCSE oferece um conjunto de primitivas para 

serem integradas em ferramentas para a construção de aplicações paralelas SPMD, 

tais como de interfaces MPI e sistemas Java. 

 O suporte às informações necessárias para o GCSE escolher os recursos é 

realizado pelo sistema LIMA, apresentado no capítulo 4. O uso deste sistema tem 

como finalidade oferecer facilidade para descobrir os recursos distribuídos. 

O capítulo inicia apresentando os principais desafios da proposta do GCSE na 

seção 5.1. A seção 5.2 descreve a arquitetura do sistema e seus principais 

componentes. Na seção 5.3 são apresentadas considerações sobre a integração 
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entre os sistemas GCSE e LIMA. Os detalhes de implementação do GCSE são 

descritos na seção 5.4  e, por fim, são apresentadas as considerações finais. 

 

5.1 Principais Desafios 
 

Desde a sua concepção, o GCSE foi proposto com o objetivo de executar 

aplicações paralelas eficientemente usando recursos de uma grade computacional. 

Para o desenvolvimento do GCSE, foram desenvolvidas ações que se 

preocuparam com a resolução dos seguintes problemas: 

 

1. Como preservar a autonomia de gerenciamento dos recursos locais 

existentes na grade computacional; 

 

2. Como escalonar os processos de uma aplicação paralela de maneira que o 

custo de comunicação entre eles seja o menor possível; 

 

3. Como garantir que todos os processos de uma aplicação paralela se iniciem 

de forma síncrona nos recursos alocados; 

 

4. Como evitar que recursos alocados fiquem bloqueados por falha de um ou 

mais recursos; 

 

5. Como disponibilizar os dados de entrada para uma aplicação paralela; 

 

6. Como permitir a execução de uma aplicação paralela em máquinas com 

endereçamentos públicos e/ou privados. 

 

Com a resolução destes problemas, tem-se um ambiente para o suporte a 

execução eficiente de aplicações paralelas em uma grade computacional. 

No restante do capítulo são discutidas as soluções para os problemas 

apresentados para a infra-estrutura de escalonamento proposta. 
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5.1.1 Autonomia de Gerenciamento de Recursos Computacionais 
 

Na organização dos recursos computacionais para o GCSE, cada cluster ou 

conjuntos de computadores são gerenciados por um gerenciador de recursos local, 

LRM (Local Resource Manager), conforme ilustrado na figura 5.1. Os computadores 

e o nó front-end do cluster estão interligados via rede pública. 

 

 

Figura 5.1 - Organização dos recursos computacionais. 

 

Dessa maneira, os recursos computacionais podem ter um melhor 

aproveitamento, uma vez que as políticas de uso podem ser configuradas nos LRMs. 

Neste sentido, a autonomia de gerenciamento fica preservada, tendo em vista que a 

disputa pelos recursos será resolvida por um LRM. Além disso, pode-se aumentar o 

desempenho das aplicações, principalmente as paralelas, pois apenas uma deverá 

estar em execução nos recursos selecionados automaticamente. 

Com a existência de LRMs, um usuário tem duas opções para executar uma 

aplicação paralela: (i) encaminhá-la diretamente ao gerenciador que ele tenha 

acesso ou (ii) enviá-la para um escalonador de grade computacional. 

Na primeira opção, a aplicação paralela fica restrita aos recursos que o 

gerenciador gerencia, devendo aguardar pela liberação de algum para sua 

execução. 

Já com o uso de um escalonador de grade, uma vantagem é poder oferecer 

uma quantidade de recursos muito superior em relação a um ambiente local. Nesse 

sentido, a chance de uma aplicação paralela executar mais cedo é grande. 

 A maior vantagem de garantir a autonomia de gerenciamento de recursos 

computacionais é a possibilidade de preservar as configurações e políticas de uso 

locais determinadas pelos administradores de recursos. Como conseqüência disto, 
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um maior número de recursos poderá ser agregado à grade computacional, uma vez 

que haverá uma maior confiança por parte dos administradores em disponibilizá-los. 

 

5.1.2 Um Modelo de Escalonamento de Aplicações Paralelas 
 

O modelo de escalonamento de aplicações paralelas do GCSE é baseado em 

uma organização descentralizada. Neste modelo, cada domínio administrativo tem 

um escalonador de domínio, DS (Domain Scheduler), que é responsável pela 

distribuição das aplicações aos LRMs através de um serviço de execução de grade, 

GES (Grid Execution Service). Além disso, o modelo usa comunicação baseada em 

pool de aplicações hierárquico, chamado de HAP (Hierarchical Applications Pool), 

que permite escalonar aplicações paralelas de modo cooperativo. Um DS tem 

acesso indireto aos LRMs de outros domínios através de um HAP. A figura 5.2 

ilustra a organização de escalonador descentralizado com comunicação usando 

HAP. 

 

Figura 5.2 - Organização de escalonador descentralizado com comunicação usando HAP. 
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Quando uma aplicação chega ao DS, ela é armazenada em um HAP local, 

por exemplo, domínios “A”, “D” e “E”. Na falta deste, a aplicação é encaminhada ao 

HAP superior, como acontece com o domínio “A” que pode receber aplicações dos 

domínios “B” e “C”. Existindo mais de um HAP conectado a um DS, por exemplo, o 

domínio “D”, a escolha do HAP será baseada no domínio que ofereça uma maior 

quantidade de recursos. 

Assim que um DS determina a existência de processadores suficientes para a 

execução de uma aplicação existente no HAP, a aplicação é colocada em execução. 

A escolha de uma aplicação do HAP pode ser feita baseada no uso de um modelo 

de fila de prioridade. Neste modelo a aplicação com maior prioridade de execução é 

escolhida primeiro. Caso todas as aplicações tenham a mesma prioridade, a primeira 

da fila é escolhida. Havendo mais de um HAP associado a um mesmo DS, por 

exemplo, domínio “D”, a preferência para a escolha de uma aplicação é do HAP do 

domínio local, mas caso este esteja vazio a escolha poderá ser feita no HAP remoto 

do domínio “A”, por exemplo. 

O uso do HAP hierárquico pode oferecer uma solução interessante para o 

problema da distribuição de processos de uma aplicação paralela em recursos de 

vários clusters e computadores. Isto porque o escalonamento pode ser realizado de 

modo cooperativo sem sobrecarregar um domínio específico, diferentemente de um 

escalonador centralizado que pode ser um ponto crítico de sobrecargas e falhas no 

ambiente. Também, diferente de uma organização totalmente descentralizada onde 

o custo de acesso aos demais domínios pode ser proibitivo. 

Além disso, um domínio contendo um HAP deve manter informação da 

situação da carga dos recursos do próprio domínio, contribuindo para o uso eficiente 

da rede de comunicação. 

Para tentar reduzir o custo de comunicação de uma aplicação paralela, os 

domínios podem ser organizados segundo algum critério, por exemplo, a velocidade 

de interconexão entre eles. 

 

5.1.3 Ativando Processos de uma Aplicação Paralela 
 

Um problema que deve ser tratado no escalonamento de uma aplicação 

paralela é a ativação simultânea de seus processos em todos os recursos alocados. 
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Caso os processadores pertençam a um único cluster, a ativação é realizada 

pelo LRM. A figura 5.3 mostra um exemplo de requisição de execução do Globus 

para a aplicação paralela “my_mpi” que requisita 8 processadores do “clusterA” ao 

Condor, usando o JDD (Job Description Document) (Globus, 2008). 

 

 

Figura 5.3 - Exemplo de requisição de execução de uma aplicação paralela em um cluster. 

 

Se os processadores alocados pertencem a vários clusters e cada um é 

gerenciado por um LRM, então a ativação da aplicação paralela deve ser 

coordenada de modo que todos os processos da aplicação iniciem suas execuções 

de maneira síncrona nos recursos alocados.  

A figura 5.4 ilustra uma requisição de execução da aplicação “my_mpi” em 

dois clusters diferentes. 

No exemplo, cada LRM que gerencia os recursos de cada cluster ativará os 

processos da aplicação paralela quando existirem processadores suficientes nos 

clusters. Porém, a ativação pode ocorrer em momentos diferentes, uma vez que 

nenhum relacionamento entre os LRMs pode ser especificado na requisição de 

execução. 

Assim, a ativação simultânea de processos de uma aplicação paralela em 

recursos de vários clusters e computadores é um problema difícil de resolver, uma 

vez que o estado global de todos os processos distribuídos deve ser propagado para 

todos os LRMs envolvidos no escalonamento. Nesse sentido, o GCSE adota uma 

estratégia similar ao protocolo distribuído de duas fases (CZAJKOWSKI; FOSTER; 

KESSELMAN, 1999) para solucionar o problema da ativação. 
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Figura 5.4 - Exemplo de requisição de execução de uma aplicação paralela em dois clusters. 

 

No protocolo distribuído de duas fases, um co-alocador emite requisições de 

execução para os LRMs. Quando uma requisição é atendida, a aplicação informa ao 

co-alocador o status de seus processos e aguarda em uma barreira de sincronização 

uma autorização para continuar o processamento. Baseado neste protocolo, dois 

tipos de mecanismos são considerados: (i) transação atômica e (ii) transação 

interativa. 

Na transação atômica, todos os processos da aplicação paralela devem ser 

ativados dentro de um determinado tempo. Se algum falhar, todos os demais são 

cancelados. Esse mecanismo é efetivo quando os processadores são conhecidos 

antecipadamente e estão livres para a execução da aplicação paralela; caso 

contrário, a espera pode se tornar um grande problema no desempenho da 

aplicação. Um sistema de reserva de recursos poderia minimizar o tempo de espera 

da aplicação paralela. A transação atômica foi implementada no GRAB (Globus 

Resource Allocation Broker). 

A transação interativa foi desenvolvida para superar os problemas existentes 

no mecanismo de transação atômica, principalmente quando o co-alocador não 
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consegue alocar um recurso descrito na requisição de execução de uma aplicação. 

Para tanto, o modelo oferece a possibilidade de modificação na requisição de 

execução, enquanto todos os processos de uma aplicação ainda não foram 

iniciados. Uma requisição pode conter três categorias de controle no nível de 

aplicação: o requerido que tem funcionamento idêntico a transação atômica, o 

interativo onde a aplicação interage com o co-alocador para modificar uma 

requisição de execução usando uma biblioteca e o opcional na qual cada sub-

requisição de dentro de uma requisição é independente. A transação interativa tem 

sido implementada no DUROC (Dynamically Updated Resource Online Co-Allocator) 

do Globus. 

O GCSE usa o mecanismo de transação atômica, mas não exige que seja 

informado um tempo limite de ativação na requisição de execução de uma aplicação. 

Isto porque o sistema GCSE ativa uma aplicação paralela somente quando todos os 

recursos necessários já foram descobertos e estão ociosos. 

A seguir será descrita a estratégia de alocação de processadores do GCSE 

que trata do problema da ativação síncrona de processos de uma aplicação paralela. 

 

Estratégia de Alocação de Processadores no GCSE 
 

A estratégia de alocação de processadores do GCSE para a execução de 

aplicações paralelas considera as ações realizadas entre a requisição da alocação e 

o ponto quando cada processo da aplicação inicia a sua execução. Para tanto, a 

alocação é realizada através do protocolo CC-HAP (Cooperative Co-Allocation – 

Hierarchical Application Pool) que permite a alocação de maneira cooperativa. 

A seguir são apresentados os passos que descrevem o funcionamento do 

protocolo CC-HAP, conforme ilustrados na figura 5.5. 

 

1. um agente de co-alocação, CA (Co-allocation Agent), consulta um pool de 

aplicações (HAP) e obtém informações da próxima aplicação que aguarda 

sua execução; 

 

2. identificada a aplicação, o agente consulta um sistema de monitoramento 

de recursos, RMS (Resource Monitoring System), e seleciona os 

processadores ociosos que podem executar a aplicação; 
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3. o agente anota no HAP as informações dos processadores selecionados; 

 

4. caso os processadores sejam suficientes para a execução de uma 

aplicação do HAP, o agente constrói uma requisição de execução e uma 

tabela de alocação local e as encaminha ao serviço de execução de 

grade, GES, para ativar a aplicação. 

 

 

Figura 5.5 - Estratégia de alocação de processadores do GCSE. 

 

Os três primeiros passos podem ser executados tanto por um agente do 

próprio domínio como também por um agente de um outro domínio, mas é preciso 

que este agente tenha acesso ao HAP. Neste caso, o acesso ao HAP deve ser 

restrito a um agente por vez para evitar inconsistências durante as anotações no 

HAP. Já o passo 4 deve ser executado apenas pelo agente do domínio, onde o HAP 

reside. 

A quantidade de requisições de execução para uma aplicação paralela (passo 

4) depende da quantidade de LRMs envolvidos no escalonamento da aplicação. O 

mesmo ocorre com a tabela de alocação local, que contém informações obtidas do 

HAP a respeito de cada ambiente de execução, por exemplo, um cluster. 

Observe que a abordagem elimina longas esperas em barreiras de 

sincronização, como pode ocorrer com o mecanismo de transação atômica do 

protocolo distribuído de duas fases. Isto porque a ativação de todos os processos de 

uma aplicação paralela será realizada somente quando todos os processadores 

necessários para a execução da aplicação já tiverem sido anotados no HAP. 

Com o protocolo CC-HAP, o uso de uma barreira de sincronização é 

necessário para esperar de um agente de sincronização a confirmação da 

continuação do processamento de cada processo da aplicação paralela. Para isto, o 
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GCSE oferece a primitiva gcse_barrier() que deve ser chamada pela aplicação paralela 

no início de sua execução. No próximo tópico são fornecidos mais detalhes sobre 

esta primitiva, incluindo a tabela de alocação local. 

Caso se detecte que um dos processos da aplicação paralela não foi ativado, 

deixando recursos bloqueados, um protocolo de abandono de execução de 

aplicação deve ser acionado. Este procotolo será apresentado na seção 5.1.4. 

O protocolo CC-HAP pode também ser utilizado para o escalonamento de 

aplicações sequenciais, sem modificações nos passos apresentados. 

Uma vantagem do protocolo CC-HAP é que ele não requer informações a 

respeito do tempo estimado de execução das aplicações, uma vez que a aplicação 

inicia a sua execução quando estiver completa a lista de processadores necessários. 

Assim, não é preciso superestimar o tempo de execução de uma aplicação para 

garantir a sua execução. Além disso, re-alocações não são necessárias como 

acontece com a maioria das políticas de escalonamento para aplicações paralelas, 

tais como as baseadas no backfilling. 

 

Sincronizando Processos de uma Aplicação Paralela 
 

A primitiva gcse_barrier() foi definida para sincronizar os processos de uma 

aplicação paralela durante sua ativação. Enquanto todos os processos não 

chegarem à barreira de sincronização, o processamento da aplicação fica em estado 

de espera. 

Quando um processo de uma aplicação paralela chama a primitiva de barreira 

de sincronização, ilustrado no passo 1 da figura 5.6, ele carrega informações sobre 

seu ambiente de execução de uma tabela de alocação local, construída pelo agente 

de co-alocação. Essas informações são encaminhadas a um agente de 

sincronização de processos, SA (Synchronization Agent), que gerencia a 

sincronização entre os processos de uma aplicação paralela. 

Com as informações recebidas de cada processo, o agente de sincronização 

constrói uma tabela de alocação global, a distribui para cada processo e os autoriza 

a saírem da barreira de sincronização, apresentado no passo 2 da figura 5.6. De 

posse da tabela de alocação global, cada processo pode consultá-la para identificar 

a localização de outros processos para se comunicar durante a execução da 

aplicação paralela. 
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Figura 5.6 - Sincronizando processos de uma aplicação paralela. 

 

As figuras 5.7 e 5.8 ilustram respectivamente um exemplo de uma tabela de 

alocação local e global. Cada linha representa informações de um processador. 

 

 

Figura 5.7 - Exemplo de uma tabela de alocação local. 

 

 

Figura 5.8 - Exemplo de uma tabela de alocação global. 

 

A diferença entre uma tabela de alocação local e uma global é que a global 

possui a identificação de cada processo, última informação de cada linha da tabela, 

atribuído em tempo de execução pelo agente de sincronização. Além disso, a tabela 

global compõe informações a respeito dos ambientes de execução aonde os 

processos da aplicação paralela estão executando. 

As informações da tabela de alocação global na sequência são: identificação 

da aplicação, identificação do ambiente de execução, quantidade de processos, 

endereço da máquina onde reside o processador, nome máquina, endereço do 

gateway do ambiente de execução, endereço do gateway do domínio, endereço do 

agente de sincronização e identificação de um processo. 

Caso algum processo não chegue à barreira dentro de um tempo previsto, o 

protocolo de abandono de execução de aplicação (seção 5.1.4) é acionado. 
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Uma Extensão para o Protocolo CC-HAP 
 

O CC-HAP não trata do uso de processadores anotados no HAP para a 

execução antecipada de outras aplicações. Por exemplo, a execução da aplicação 

“Apl-4”, apresentada na figura 5.9, que exige 3 processadores, poderia ocorrer 

antecipadamente usando processadores anotados da aplicação “Apl-3”. 

 

Figura 5.9 - Exemplo de anotação no HAP usando o CC-HAP. 

 

Uma variação do CC-HAP, o ACC-HAP (Advanced CC-HAP), permite usar 

processadores anotados que ainda não estão sendo utilizados. Para isto, modifica-

se o passo 1 do protocolo CC-HAP de modo que o agente faça anotações no HAP 

às demais aplicações que estão em estado de espera. Assim que encontrar uma 

aplicação pronta para a execução, ela é ativada. A figura 5.10 ilustra o uso do ACC-

HAP. 

 

Figura 5.10 - Exemplo de anotação no HAP usando o ACC-HAP. 

 

Para a execução da aplicação “Apl-4”, usa-se os processadores anotados do 

domínio “A” da aplicação “Apl-3”. Neste caso, é preciso determinar o que fazer 

quando completar a lista de processadores para a aplicação “Apl-3”. Uma solução é 

aguardar o término da execução da aplicação “antecipada”, caso seu tempo restante 

de execução seja menor que um tempo limite de espera definido no GCSE. Se os 
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processadores anotados estão distribuídos em mais de uma aplicação em execução, 

a soma dos tempos restantes dessas aplicações não devem ultrapassar o tempo 

limite de espera. Caso afirmativo, cancela-se a execução das aplicações 

“antecipadas” que contribuem para o aumento da espera indesejada. 

Para a solução apresentada, o tempo estimado de execução da aplicação 

deve ser fornecido. Uma outra solução é cancelar a execução das aplicações 

“antecipadas”. Mesmo assim, podem ocorrer términos de execuções “antecipadas” 

enquanto a lista de processadores estiver incompleta.  

No futuro, pretende-se implementar o ACC-HAP e investigá-lo com o uso de 

mecanismos de checkpoint e migração para aplicações paralelas ”antecipadas”. 

 

5.1.4 Abandonando a Execução de uma Aplicação Paralela 
 

Durante a ativação dos processos de uma aplicação paralela, podem ocorrer 

falhas nos recursos alocados. Para evitar que recursos fiquem bloqueados em 

função da indisponibilidade de outros recursos, o GCSE usa um protocolo de 

abandono de execução de aplicação, EA-HAP (Execution Abort - HAP). 

Os passos do protocolo EA-HAP estão descritos a seguir, conforme ilustrados 

na figura 5.11. 

 

1. quando um processo de uma aplicação paralela inicia sua execução, ele 

envia sua identificação para um agente de sincronização, SA 

(Synchronization Agent), do domínio que ativou a aplicação; 

 

2. o agente de sincronização cria para o primeiro processo da aplicação um 

gerente de controle de tempo, TCM (Timeout Control Manager), que 

controla o tempo da barreira de sincronização para os processos da 

aplicação; 

 

3. esgotado o tempo da barreira, o gerente de controle de tempo comunica 

ao agente de sincronização que o tempo de espera se esgotou; 
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4. o agente de sincronização encaminha ao GES um pedido de 

cancelamento de execução de todos os processos da aplicação; 

 

5. o agente de sincronização retira do HAP os processadores anotados da 

aplicação com falha. 

 

 

Figura 5.11 - Estratégia de abandono de execução para aplicações paralelas. 

 

Assim que o protocolo CC-HAP identificar novos processadores ociosos, uma 

nova anotação no HAP garantirá a execução das aplicações paralelas que 

apresentaram falhas. 

Não havendo falhas na ativação dos processos de uma aplicação paralela, a 

execução da aplicação segue normalmente após a barreira de sincronização. Neste 

caso, o gerente de controle de tempo da aplicação é desativado pelo agente de 

sincronização. 

 

5.1.5 Distribuindo Dados de Entrada 
 

Os dados de entrada necessários para a execução de uma aplicação 

precisam ser disponibilizados aos processadores alocados. Uma opção é deixar a 

atividade de transferência sob responsabilidade dos LRMs. Mesmo assim, é preciso 

distribuir os dados aos domínios da grade computacional que executarão a 

aplicação. 

Com o uso do CC-HAP (seção 5.1.3) é possível aplicar uma estratégia de 

antecipação de dados de entrada para as aplicações paralelas que aguardam 

completar a lista de processadores necessários. 
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A estratégia de antecipação de dados de entrada utilizada pelo sistema GCSE 

é baseada no mecanismo proposto por De Paula et al. (DE PAULA; CRAVEIRO; 

SATO, 2007), para ambientes de clusters, que pode ser adaptado para grades 

computacionais. O mecanismo reduz o tempo de espera dos dados de entrada de 

uma aplicação paralela e, assim, ela pode iniciar mais cedo sua execução. Como 

consequência, melhora-se o tempo de execução da aplicação paralela. 

A seguir são apresentados os passos da transferência de dados de entrada 

do GCSE, protocolo AT-HAP (Advanced Transfer - HAP), conforme ilustrados na 

figura 5.12. 

 

1. um agente de transferência avançada, ATA (Advanced Transfer Agent), 

consulta o HAP para determinar a demanda de transferência de dados; 

 

2. identificada a necessidade de transferência, o agente constrói a requisição 

de transferência e a encaminha para o serviço de transferência de grade, 

GTS (Grid Transfer Service), para transferir os dados de entrada;  

 

3. terminada a transferência, o agente anota no HAP a finalização. 

 

 

Figura 5.12 - Estratégia para transferência de dados de entrada do GCSE. 

 

5.1.6 Usando Máquinas com Endereçamentos Públicos e Privados 
 

Quando computadores de uma grade computacional são alocados para uma 

aplicação paralela, eles devem ter endereçamentos públicos para permitir que os 

processos da aplicação se comuniquem. Este tipo de modelo de execução restringe 

o uso da maioria dos recursos de uma grade, que são compostos por recursos 

conectados a redes privadas, por exemplo, os nós de processamento de um cluster. 
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Outro cenário é alocar os recursos de um único cluster para uma aplicação. 

Neste caso, aplicações devem aguardar pela liberação de recursos para iniciar suas 

execuções. Para estes dois cenários existe suporte para a execução das aplicações 

SPMD. No primeiro cenário, aplicação pode ser desenvolvida usando o MPICH-G2 e 

para o segundo, usa-se uma implementação do MPI, por exemplo, o LAM-MPI 

(WILKINSON; ALLEN, 1999). 

Um terceiro cenário é considerar o uso simultâneo de recursos de clusters e 

computadores para a execução de uma aplicação paralela. Neste caso, os 

processos da aplicação podem ser distribuídos em recursos conectados tanto a 

redes públicas como privadas. Para a comunicação entre processos, cada processo 

necessita saber os endereços das máquinas onde os demais processos estão 

executando. Além disto, devem existir processos especiais, conhecidos como 

gateways, que redirecionam mensagens dos processos de uma aplicação entre 

várias redes privadas. 

Assim, o desafio de um escalonador é fornecer informações do ambiente de 

execução e das aplicações que permitam dar suporte a comunicação entre 

processos de uma aplicação SPMD. O GCSE oferece tal suporte através de um 

conjunto de primitivas que podem ser acionadas de dentro de uma aplicação SPMD 

ou integradas por ferramentas de programação que oferecem interfaces MPI ou Java 

para a construção de aplicações SPMD. 

A seguir são descritas as primitivas, tais como gcse_getSize(), gcse_getRank(), 
gcse_getNodeIP(), gcse_getNodeName(), gcse_getPoolGatewayIP(), gcse_getDomainGatewayIP(), 
gcse_getExecutionManagerIP(), gcse_getIdApplication(). O argumento de cada primitiva é 

capturado pelo processo em execução via argumento de entrada. 

 
Obtendo a Quantidade de Processos de uma Aplicação Paralela 
 

Para determinar a quantidade de processos em execução de uma aplicação 

paralela, usa-se a primitiva gcse_getSize(). Uma tabela de alocação global é então 

consultada e obtida a quantidade de processos para a aplicação. 
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Identificando um Processo de uma Aplicação Paralela 
 

A primitiva gcse_getRank() obtém a identificação de um processo em execução 

de uma aplicação paralela. A identificação é um número inteiro maior ou igual a zero, 

denominado rank. Assim, se uma aplicação tiver n processos em execução, seus 

respectivos ranks variam de 0 a n-1. O rank é atribuído a cada processo pelo agente 

de sincronização quando o processo é liberado da barreira de sincronização. 

 

Localizando um Processo de uma Aplicação Paralela 
 

 Quando os processos querem se comunicar, é necessário que cada um 

conheça a localização do outro. A localização é obtida com a primitiva 

gcse_getNodeIP(“rankGCSE”), consultando uma tabela de alocação global usando o 

“rankGCSE” do processo. O formato da localização é um endereço IP da máquina que 

está executando do processo de uma aplicação paralela. 

 O nome da máquina é obtido usando a primitiva gcse_getNodeName(“rankGCSE”). 
 

Localizando a identificação de um Pool de Recursos 
 

 Para permitir a comunicação entre processos de uma aplicação paralela que 

estão distribuídos em vários pools, por exemplo, clusters, com recursos conectados 

a redes privadas, usa-se processos gateways, conforme ilustra a figura 5.13.  

 

Figura 5.13 - Exemplo de comunicação entre processos de uma aplicação paralela distribuídos 
em duas redes privadas de um domínio. 
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 No domínio A, existem dois pools de recursos e cada um tem seu próprio 

gateway. Os processos “0” e “2” de uma aplicação paralela, localizados em 

diferentes redes privadas, se comunicam através de cada gateway de pool. Assim, 

as mensagens podem ir além dos limites de uma rede privada. 

 A primitiva gcse_getPoolGatewayIP(“rankGCSE”) foi projetada para que um 

processo de uma aplicação paralela, identificado por “rankGCSE”, possa identificar a 

localização do gateway de pool para o qual as mensagens podem ser encaminhadas 

para serem redirecionadas para fora dos limites de uma rede privada. A localização 

é obtida consultando uma tabela de alocação global e seu formato é um endereço IP 

da máquina que está executando o processo gateway do pool. 

 

Localizando a identificação de um Domínio 
 

 Para permitir a comunicação entre processos de uma aplicação paralela 

distribuídos em mais de um domínio, é necessário um gateway de domínio, que 

redireciona mensagens entre domínios. Para identificar a localização de um gateway 

de domínio, usa-se a primitiva gcse_getDomainGatewayIP(“rankGCSE”), que consulta uma 

tabela de alocação global. Seu formato é um endereço IP do gateway de domínio. 

A figura 5.14 ilustra uma aplicação paralela com dois processos usando 

gateways para se comunicar. Um gateway no “domínio A” que tem acesso às 

máquinas do “pool 1” e aos domínio externos e dois gateways no “domínio B” para 

acesso externo ao domínio e acesso às máquinas do “pool 3”. O gateway do “pool 2” 

não é utilizado, pois não existem processos da aplicação em execução neste pool. 

 

Figura 5.14 - Exemplo de comunicação entre processos de uma aplicação paralela entre 
domínios. 
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 Por fim, as primitivas gcse_getExecutionManagerIP(“rankGCSE”) e 
gcse_getIdApplication() informam o endereço do agente de sincronização e a 

identificação da aplicação, respectivamente. O formato do endereço é um IP e a 

identificação da aplicação um número seqüencial. 

 

5.2 Arquitetura do GCSE 
 

A arquitetura do GCSE, apresentada na figura 5.15, é composta por três 

partes: (i) interfaces, (ii) núcleo principal e (iii) serviços de grade. 

 

 

Figura 5.15 - Arquitetura do GCSE. 

 

Em interfaces encontram-se os comandos de usuário para o gerenciamento 

de aplicações e uma de biblioteca para o suporte ao uso de recursos de clusters e 

computadores com endereçamentos públicos e/ou privados. O núcleo principal é 

responsável por receber as requisições dos usuários e executá-las. Já os serviços 

de grade são funcionalidades oferecidas por sistemas externos para a realização 

das atividades de escalonamento no GCSE. 

 Nas próximas seções, é feita uma apresentação detalhada da arquitetura do 

sistema GCSE. 



 

 
 

 
125

5.2.1 Interfaces 
 

Um usuário interage com o sistema GCSE usando comandos de 

gerenciamento de aplicações no estilo dos existentes em gerenciadores de recursos 

locais. Exemplos de funcionalidades incluem submissão e cancelamento de 

aplicações, consulta ao estado de execução das aplicações e aos recursos 

existentes. 

Uma aplicação é encaminhada ao GCSE usando um arquivo de requisição de 

execução. Neste arquivo são fornecidas informações tais como o tipo de aplicação, 

por exemplo, seqüencial, MPI ou JAVA, o nome do executável, os argumentos da 

aplicação, a quantidade de processos para uma aplicação paralela, os arquivos de 

entrada e saída, as restrições de execução e os arquivos de log, erros e bibliotecas. 

A figura 5.16 ilustra um exemplo dos componentes para a construção de um arquivo 

de requisição de execução para uma aplicação. 

 

 

Figura 5.16 - Exemplo de requisição de execução de uma aplicação no GCSE. 

 

Após a submissão da requisição de execução, um identificador é associado à 

aplicação para facilitar ao usuário o gerenciamento da aplicação. Assim, ele pode 

cancelar a submissão ou o andamento da execução da aplicação e consultar o 

status que se encontra a aplicação. A figura 5.17 ilustra a transição de estados de 

uma aplicação, representando seus possíveis status. 

Inicialmente, uma aplicação encaminhada ao GCSE fica com o status 

“anotação HAP pendente”, aguardando a liberação de recursos para ser executada. 

Assim que todos os recursos necessários para a aplicação são anotados no HAP, o 

status da aplicação passa a ser “anotação HAP completa” e ela pode ser 
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encaminhada ao GES para ser executada, ficando então com status “submissão 

GES”. A submissão somente ocorrerá se todos os arquivos necessários para a 

execução da aplicação já tiverem sido transferidos para os ambientes de execução. 

Quando a aplicação chega a um gerenciador local através do GES o status da 

aplicação passa a ser “execução pendente” e assim que inicia sua execução o 

status muda para “em execução”. A aplicação então pode terminar sua execução 

normalmente, mudando seu o status para “executada” ou ser abortada devido a 

alguma falha, passando para o status “falha”. Em qualquer um dos estados 

apresentados para a aplicação, ela pode ser removida e então assumir o status de 

“cancelada”. 

 

 

Figura 5.17 - Transição de estados de uma aplicação no GCSE. 

 

Outra funcionalidade do GCSE é obter informações sobre os recursos 

disponíveis na grade computacional para a execução de aplicações. A figura 5.18 

ilustra uma distribuição de HAPs em vários domínios de uma grade para exemplificar 

o uso de consultas no GCSE. 

 

Figura 5.18 - Exemplo de distribuição de HAPs para consultar recursos no GCSE. 
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A abrangência da consulta está limitada nos domínios que compartilham um 

mesmo HAP. Por exemplo, uma consulta executada em um dos domínios “A”, “B” ou 

“C” fornece informações sobre os recursos existentes nos domínios “A”, “B”, “C” e 

“D”, pois todos são candidatos a execução de aplicações de um mesmo HAP. Para 

domínios que compartilham mais de um HAP, por exemplo, o domínio “D”, deve-se 

indicar a localização do HAP de interesse. Assim, podem-se obter informações de 

recursos dos domínios “D”, “E” e “F” se considerado o HAP do domínio “D” ou 

informações de “A”, “B”, “C” e “D” quando escolhido o HAP do domínio “A”. Uma 

consulta é realizada usando o sistema LIMA, integrado ao GCSE conforme será 

apresentado na seção 5.3. 

Outra interface do sistema é uma biblioteca para o suporte a execução de 

aplicações paralelas (GCSE library) composta por um conjunto de primitivas gcse_*, 

conforme já descritas nas seções 5.1.3 e 5.1.6. A biblioteca deve ser compilada com 

uma aplicação paralela ou integrada a uma ferramenta de programação que oferece 

a construção de aplicações SPMD através de uma interface MPI ou Java. 

 

5.2.2 Núcleo do GCSE 
 

O núcleo do GCSE é responsável por executar as solicitações de usuários, 

escalonar, ativar e gerenciar a execução de aplicações, controlar a sincronização 

entre processos de uma aplicação paralela e gerenciar a transferência de dados de 

entrada. 

Para tanto, um processo GCSE é executado em cada domínio participante da 

grade computacional. A ativação do processo é realizada usando informações 

definidas em um arquivo de configuração pelo administrador do sistema. Estas 

informações incluem a estrutura de diretórios (apêndice E), endereço de rede para 

atendimento das requisições dos usuários, nome de domínio e o endereço de rede 

para o gateway do domínio, endereços de redes para HAP local e remoto que um 

GCSE tem acesso, informações sobre os serviços de execução (WS GRAM) e 

transferência de dados (GridFTP) do Globus, nomes dos domínios que acessam um 

HAP local, endereço de rede do agente de sincronização e informações de acesso 

ao banco de dados. 

Os seguintes componentes são utilizados para as atividades do GCSE: 
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• agente de requisição (Request Agent): que recebe e atende as 

solicitações dos usuários; 

 

• HAP (Hierarchical Application Pool): é um repositório de informações para 

o gerenciamento do escalonamento e execução das aplicações; 

 

• agente de co-alocação (Co-Allocation Agent): que aloca os processadores 

para uma aplicação e gerencia sua execução; 

 

• agente de sincronização (Synchronization Agent): responsável por 

sincronizar os processos de uma aplicação paralela; 

 

• agente de transferência avançada (Advanced Transfer Agent): que 

gerencia a transferência de dados de entrada para cada aplicação. 

 

 Os funcionamentos destes componentes já foram apresentados na seção 5.1. 

 

5.2.3 Serviços de Grade 
 

Os serviços de grade fornecem o suporte às funcionalidades realizadas por 

outros sistemas usados pelo GCSE, tais como de monitoramento de recursos 

(Resource Monitoring), execução de aplicações (Grid Execution Service - GES) e 

transferência de dados (Grid Transfer Service - GTS). 

O sistema de monitoramento de recursos mantém informações dos recursos 

existentes na grade computacional. Essas informações são obtidas através de uma 

interface de consulta e usadas pelos agentes de requisição e co-alocação. O 

sistema LIMA, descrito no capítulo 4, fornece o suporte necessário ao GCSE para 

descobrir e selecionar os recursos da grade computacional para a execução das 

aplicações. Na próxima seção são fornecidos detalhes da integração entre os 

sistemas GCSE e LIMA. 

Para gerenciar a execução das aplicações nos LRMs é utilizado o serviço de 

execução do Globus através do WS GRAM. Os agentes de co-alocação e 

sincronização acessam os serviços do WS GRAM. 
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A transferência de dados no sistema GCSE é realizado pelo serviço do 

Globus GridFTP, que é usado pelo agente de transferência avançada. 

 

5.3 Integrando o sistema GCSE com o LIMA 
 

 Na integração do sistema GCSE com o LIMA, foram desenvolvidas ações que 

se preocuparam com a resolução dos três problemas seguintes: 1) definir um 

ambiente de integração; 2) definir um conjunto de informações para apoiar as 

atividades de escalonamento; e 3) consultar as informações. 

 Ao resolver estes três problemas, tem-se um ambiente que distribue os 

processos de uma aplicação paralela em uma grade computacional. 

 

5.3.1 Um Ambiente de Integração 
 

 A criação do ambiente de integração requer que os ambientes de execução, 

clusters e computadores, gerenciáveis por LRMs do modelo de escalonamento do 

sistema GCSE sejam organizados hierarquicamente para operar o sistema LIMA. 

Para tanto, basta criar ligações lógicas no arquivo de configuração do sistema LIMA 

(system.cfg), conectando os ambientes de execução. A figura 5.19 ilustra um exemplo 

de ambiente de integração para os dois sistemas. 

 

Figura 5.19 - Um exemplo de ambiente de integração entre LIMA e GCSE. 
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 Neste exemplo, os dados estáticos dos “pools 2” e “3” são propagados pelo 

LIMA para o “pool 1”. Assim, o GCSE pode descobrir os recursos do “domínio A” 

através de uma consulta no “pool 1” via LIMA, executando-a no próprio “pool 1”. 

 Para identificar quais recursos estão ociosos, o GCSE emite uma consulta ao 

LIMA também no “pool 1”, mas a execução é realizada no pool o qual pertence um 

recurso. Isto acontece porque a métrica de ociosidade é um dado dinâmico e este 

tipo de dado é coletado e armazenado apenas em cada pool. Como já foi 

apresentado no capítulo 4, o LIMA dispõe de um mecanismo automático de 

encaminhamento de uma consulta dinâmica aos pools que se deseja obter os dados 

dinâmicos sobre os recursos e também devolve os resultados ao emissor da 

consulta. 

 

5.3.2 Informações Gerenciadas pelo LIMA 
 

 Inicialmente, foram adicionadas novas informações no arquivo de 

configuração do sistema LIMA (system.cfg), tais como: os endereços do WS GRAM, 

GridFTP e gateway do pool, ilustradas na figura 5.20. 

 Estas novas informações são armazenadas no banco de dados como 

métricas estáticas de um pool. As duas primeiras informações servem para que o 

GCSE de um domínio qualquer ative a execução de aplicações e execute uma 

solicitação de transferência de dados. Já a última, para possibilitar o uso das 

primitivas “gcse_*”. 

 

Figura 5.20 - Novas informações adicionadas no system.cfg do LIMA. 

 

 Além disto, foi definido o conjunto padrão de métricas estáticas e dinâmicas 

que o LIMA monitora sobre os recursos de uma grade computacional. O apêndice B 

apresenta as métricas. 
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5.3.3 Consultando Métricas Estáticas e Dinâmicas Usando o LIMA 
 

 Para o acesso às métricas estáticas e dinâmicas a respeito dos recursos de 

um domínio foram definidas duas consultas que o GCSE encaminha-as ao LIMA 

através do comando GET_METRICS. 

 A primeira consulta, apresentada a seguir, obtém de cada pool de um domínio 

as métricas estáticas de recursos gerenciáveis pelo Condor. Com o resultado da 

consulta, o GCSE pode realizar uma primeira seleção para identificar os 

processadores que podem executar uma aplicação. 
  
GET_METRICS all TYPE static  

TOOL condor TYPE host  

LOCATION domain 

 

 Já a segunda consulta, identifica dentre os processadores selecionados do 

resultado da consulta anterior quais estão ociosos. 
 

GET_METRICS activity TYPE dynamic  

TOOL condor TYPE host  

LOCATION guided WHERE id_pool = POOL_PERTAIN_NODE AND activity = “idle” 

 

5.4 Implementação 
 

O ambiente de programação considerado para implementar o sistema GCSE 

foi a linguagem Java. No entanto, foi utilizada também a linguagem C++ para o 

desenvolvimento das primitivas “gcse_*” para suporte às aplicações paralelas MPI. 

Todos os componentes de interface e núcleo principal da arquitetura do GCSE foram 

implementados e a seguir são apresentados detalhes da implementação. 

 

5.4.1 Funcionalidades do GCSE 
 

As classes que implementam as principais funcionalidades do GCSE que 

permitem interação dos usuários com o sistema, estão descritas na tabela 5.1.  
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Tabela 5.1 - Principais classes de Interface. 

Classe Objetivo 
GCSE_Submit Encaminhar uma aplicação para a fila de execução do escalonador GCSE. 
GCSE_Q Consultar o status de execução de uma aplicação. 
GCSE_Rm Remover uma aplicação da fila de execução. 
GCSE_Host Consultar recursos de uma grade. 

 

Inicialmente, cada classe obtém informações de um arquivo de configuração 

de sistema (system.cfg) que a orienta em sua execução. Dentre as informações, tem-

se o endereço IP da máquina que executa o processo GCSE. A classe encaminha 

uma solicitação para o processo GCSE e ele a executa e devolve o resultado para a 

classe. A figura 5.21 ilustra um exemplo para o “system.cfg”. 

 

Figura 5.21 - Exemplo de arquivo de configuração do GCSE. 

 

O gerenciamento das informações do “system.cfg” em memória é realizado 

pela classe GCSESystemConf. 
Um usuário é identificado pelo sistema GCSE consultando seu proxy, criado 

via grid-proxy-init do Globus. Para isto, a classe LSProxy verifica a validade do proxy do 

usuário e caso ele esteja com a data expirada, o sistema não executa a solicitação 

do usuário. 

Para a classe GCSE_Submit, deve-se fornecer o nome do arquivo que contém a 

requisição de execução da aplicação. Este arquivo, ilustrado na figura 5.16, passa 

por um parser usando a classe GCSEJobRequest, é encaminhado ao processo GCSE 
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que registra a submissão de uma aplicação no banco de dados (apêndice F) e uma 

identificação de submissão é devolvida por GCSE_Submit. A identificação é um número 

seqüencial gerado pelo sistema. 

É interessante ressaltar que o sistema escolhe automaticamente o executável 

da aplicação de acordo com os tipos de arquiteturas dos recursos escolhidos para 

executar a aplicação. No entanto, dois requisitos devem ser atendidos: (i) a 

aplicação deve estar compilada para os tipos de arquiteturas de recursos existentes 

na grade computacional; (ii) o usuário deve indicar no nome do executável a 

máscara “$GCSE_ARCH”, por exemplo “.../application_bin/hello.$GCSE_ARCH”. Assim, 

existindo dois tipos de arquiteturas na grade, “i386” e “x86_64”, deverão existir os 

executáveis “hello.i386” e “hello.x86_64” no diretório “.../application_bin/” da máquina de 

submissão. 

A classe GCSE_Q implementa a interface para consultar os status das 

aplicações encaminhadas ao sistema GCSE. Um tipo de consulta é verificar o status 

de uma única aplicação usando sua identificação, conforme ilustra a figura 5.22. 

 

Figura 5.22 - Exemplo do comando gcse_q para uma única aplicação. 

 

Outro tipo de consulta é mostrar os status de todas as aplicações existentes 

no sistema GCSE, apresentados na figura 5.23. 

 

Figura 5.23 - Exemplo do comando gcse_q para várias aplicações. 
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Em todas as consultas o processo GCSE recebe a solicitação de um usuário, 

obtém informações do banco de dados e compõe e devolve o resultado para o 

usuário. 

As informações apresentadas por uma consulta são a identificação do 

domínio (“Submitter”), da aplicação e do usuário, a data e horário de submissão ao 

sistema, o tempo de execução da aplicação em dias, horas, minutos e segundos, o 

status atual da aplicação, o nome do executável, a quantidade de processos da 

aplicação e a quantidade de processadores escalonados por domínio pelo sistema 

GCSE. Os tipos de status do sistema estão apresentados na figura 5.17 e é 

controlado pelo núcleo do sistema GCSE. 

O funcionamento da classe GCSE_Rm é simples, basta informar a identificação 

da aplicação que deseja remover da fila do sistema. 

A classe GCSE_Host oferece suporte à consulta de informações de recursos que 

cooperam com o escalonamento sobre um mesmo HAP. Para isto, o sistema LIMA é 

consultado usando a seguinte consulta: 
 

GET_METRICS hostname, arch, cpu_total, memory_total, disk_total, globus_gram, globus_grid_ftp TYPE static  

TOOL condor TYPE host  

LOCATION domain 

 

 O resultado da consulta é mostrado ao usuário conforme ilustra a figura 5.24. 

“POOL” é um ambiente de execução, por exemplo, cluster e computadores, onde 

existem recursos e “GRAM” e “GridFTP” são os serviços de execução e de 

transferência de dados, respectivamente, oferecidos pelo Globus. 

 

 

Figura 5.24 - Exemplo do comando gcse_host. 
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5.4.2 Primitivas do GCSE 
 

Para o suporte a sincronização entre processos de uma aplicação paralela 

MPI e informações sobre a localização dos mesmos no ambiente de execução, 

implementou-se as primitivas “gcse_*” usando a classe GCSEActivationSync em C++, 

conforme ilustra a figura 5.25. A classe deve ser compilada com a aplicação MPI. 

 

 

Figura 5.25 - Classe para primtivas gcse_* para aplicações MPI. 

 

A classe GCSEActivationSync interage com o sistema GCSE através do módulo 

manager_activation_C.jar, construído em Java que identifica e efetivamente executa as 

chamadas de cada primitiva “gcse_*”. Para tanto, o módulo recebe argumentos de 

entrada como o tipo de operação, o rank de identificação de cada processo no MPI e 

um rank para buscar informações na tabela de alocação global de acordo com o tipo 

de cada operação utilizada. Todas as operações já foram apresentadas na seção 

5.1.6, mas a barreira é a principal e merece um detalhamento a seguir. As outras 

operações apenas consultam a tabela de alocação global. 

As seguintes ações são realizadas pelo módulo manager_activation_C.jar, 

executadas pelos processos de uma aplicação paralela, durante uma barreira de 

sincronização: (i) instancia um objeto da classe GCSEActivationSync em Java; (ii) obtém 

o nome e o IP da máquina de execução; (iii) cria um processo servidor para receber 

mensagens e o ativa; (iv) envia ao agente de sincronização as informações da 

tabela de alocação local; (v) aguarda uma mensagem de liberação da barreira do 

agente de sincronização; e (vi) recebe a mensagem. Nesta mensagem, o processo 
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da aplicação recebe sua identificação de rank, informações da tabela de alocação 

global e a autorização para continuar seu processamento ou encerrar a execução. 

É importante mencionar que o módulo manager_activation_C.jar oferece suporte 

direto às primitivas “gcse_*” para uma aplicação SPMD escrita em Java. Para tanto, 

basta compilar a aplicação Java com o módulo ou integrá-lo a ferramenta de 

construção de aplicações SPMD Java. 

O apêndice G apresenta um exemplo de aplicação paralela MPI que usa as 

primitivas “gcse_*” do sistema GCSE. No exemplo, ainda não existe suporte a 

comunicação entre processos da aplicação distribuídos em clusters e computadores. 

 

5.4.3 Agentes 
 

 Nesta seção são apresentados detalhes das implementações dos agentes e 

suas principais funcionalidades do núcleo da arquitetura do GCSE. 

 

Agente de Requisição (Request Agent) 
 

 A classe requestAgent implementa um servidor para atender aos comandos dos 

usuários como gcse_submit, gcse_q, gcse_rm e gcse_host. Além disto, funcionalidades 

como criação e remoção de diretórios remotos e modificação de atributos de 

arquivos remotamente são realizados por requestAgent. 

 

Acesso ao HAP 
  

 Para o acesso compartilhado ao HAP, implementado em banco de dados, foi 

definida a classe hapManager, que implementa um servidor para atender às 

solicitações de escalonadores que cooperam no escalonamento de aplicações de 

um mesmo HAP. 

Duas funções são disponibilizadas por esta classe: leitura e escrita remota em 

um HAP. Na leitura, obtém a próxima aplicação do HAP, que aguarda 

escalonamento, e a entrega ao escalonador que a solicitou. Já na escrita, recebe do 

escalonador a alocação de processadores para uma aplicação e a grava em forma 

de anotações no HAP. 
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Agente de Co-Alocação (Co-Allocation Agent) 
 

 O coração do sistema GCSE está implementado no agente de co-alocação 

através da classe coAllocationAgent. É ela quem realiza o escalonamento das 

aplicações do sistema aplicando o protocolo CC-HAP, ativa outros agentes como de 

sincronização de processos e transferência de dados. 

Inicialmente, coAllocationAgent aplica o protocolo CC-HAP (detalhado na seção 

5.1.3) usando a classe ccHapProtocol. A escolha dos processadores ociosos é realizado 

através dos seguintes passos: 

 

1. a consulta “GET_METRICS all TYPE static TOOL condor TYPE host LOCATION domain” é 

encaminhada ao sistema LIMA para obter informações estáticas de todos 

os processadores do domínio; 

 

2. um filtro é aplicado usando a informação de “DOMAIN_NAMES_FROM” do arquivo 

“system.cfg” para selecionar apenas os processadores pertencentes aos 

domínios que cooperam na alocação do mesmo HAP; 

 

3. outro filtro é usado para obter os processadores que atendem às 

restrições estáticas de “GCSE_REQUIREMENTS” do arquivo de requisição de 

execução de uma aplicação; 

 

4. um último filtro é utilizado para selecionar apenas os processadores sem 

anotações no HAP, mas os seguintes status de aplicações com 

escalonamentos anotados são permitidos: falha, removida e executada; 

 

5. a consulta “GET_METRICS activity TYPE dynamic TOOL condor TYPE host LOCATION guided WHERE 

id_pool = POOL_PERTAIN_NODE AND activity = “idle” “ é encaminhada ao sistema LIMA 

para obter apenas os processadores ociosos do conjunto de 

processadores obtidos do passo 4. 

 

 De posse dos processadores ociosos, o coAllocationAgent encaminha uma 

solicitação de anotação para o agente de acesso ao HAP. 
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 Caso as anotações para uma aplicação esteja completa, isto é, todos os 

processadores já estão definidos, a requisição de execução para a aplicação é 

criada usando a classe gramRequest_MPI. A figura 5.26 ilustra um exemplo de 

requisição de execução para o WS GRAM do Globus construído usando 

gramRequest_MPI. 

 

 

Figura 5.26 - Exemplo de requisição de execução de uma aplicação paralela para o GRAM do 
Globus criada usando a classe gramRequest_MPI do GCSE. 

 

 Por fim, coAllocationAgent encaminha a requisição construída ao GES, para ativar 

a execução da aplicação paralela na grade computacional. 
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Agente de Sincronização (Synchronization Agent) 
 
 O agente de sincronização foi implementado usando a classe 

gcseActivationSyncAgent como um servidor para receber e enviar mensagens aos 

processos de uma aplicação paralela. 

 A classe gcseActivationSyncAgent recebe as informações da tabela de alocação 

local de um processo, cria um gerente de controle de tempo para o primeiro 

processo, cria uma tabela de alocação global usando as informações das tabelas 

recebidas de todos os processos da aplicação paralela, devolve para cada processo 

seu rank de identificação no sistema GCSE e as informações da tabela de alocação 

global, autoriza os processos a sairem da barreira de sincronização e a continuarem 

seu processamento ou encerrarem suas execuções. 

 Se algum processo de uma aplicação paralela não chegar à barreira de 

sincronização dentro do tempo definido pelo gerente de controle de tempo, então o 

gcseActivationSyncAgent ativa o procotolo de abandono de execução (seção 5.1.4) 

usando a classe executionAbortProtocol. 

 
Agente de Transferência de Dados de Entrada (Advanced Transfer Agent) 
 

 O protocolo AT-HAP está implementado usando a classe advancedTransferAgent, 

que obtém do banco de dados as aplicações com transferência de arquivos de 

entrada pendente e ativa e gerencia o processo de transferência usando o GridFTP 

do Globus. 

 As transferências são realizadas sob demanda, isto significa que elas 

acontecem conforme novas anotações são realizadas no HAP para uma 

determinada aplicação.  

 Para evitar que arquivos sejam transferidos mais de uma vez para um mesmo 

ambiente de execução, por exemplo, um cluster, a classe advancedTransferAgent registra 

as transferências já realizadas para a aplicação em um arquivo de controle, 

conforme ilustra a figura 5.27. 

 Uma situação de transferência repetida, sem controle, ocorre quando um HAP 

recebe uma anotação de alocação de recursos para uma aplicação paralela e esta 

anotação contém recursos de um ambiente de execução que já tem outros recursos 

anotados no HAP para a aplicação. 
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Figura 5.27 - Exemplo de arquivo de controle do GCSE para a transferência de dados de 
entrada de uma aplicação. 

 
Monitorando o WS GRAM 
 

 Para monitorar o status de execução de uma aplicação no GES, a classe 

Monitoring_GRAM foi implementada. Ela obtém do banco de dados as aplicações que 

estão em execução, consulta o WS GRAM e atualiza o banco de dados com os 

novos valores para os status das aplicações. 

 

5.5 Considerações Finais 
 

Neste capítulo foi apresentada a proposta de projeto do sistema GCSE que 

oferece uma solução para o suporte à execução de aplicações paralelas em uma 

grade computacional. 

O escalonamento é feito de modo cooperativo entre os escalonadores de 

cada domínio através de um pool de aplicações hierárquico. O uso do pool permite 

escalonar os processos de uma aplicação paralela em recursos de vários clusters e 

computadores e, ainda, aplicar uma estratégia de transferência de dados avançada. 

Além disso, o sistema oferece primitivas para serem integradas a uma 

ferramenta para a construção de aplicações SPMD. Tais aplicações poderão ser 

escalonadas pelo GCSE e executadas em clusters e computadores com recursos 

conectados a redes públicas e privadas de uma grade computacional. 

Como complementação, um ambiente de integração entre o GCSE e o LIMA 

foi também discutido. 

Por fim, detalhes da implementação da arquitetura do GCSE foram 

apresentados. GCSE pode também escalonar aplicações seqüenciais usando as 

mesmas estratégias e mecanismos apresentados neste capítulo. 
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Capítulo 6 
 

 

6 Testes e Discussões 
 

 

Para verificar as estratégias do ambiente de escalonamento proposto e 

implementado neste trabalho foram realizados vários testes em ambientes de 

execução homogêneo e heterogêneo, envolvendo um cluster e dois computadores. 

Os testes no ambiente homogêneo visam verificar o custo que pode ser adicionado 

no tempo de execução de uma aplicação SPMD quando o sistema GCSE é utilizado. 

Para tanto, foi usada uma aplicação MPI que realiza pouca computação. No 

ambiente heterogêneo, onde os recursos compõem uma grade computacional, os 

testes visam avaliar o comportamento dos sistemas LIMA e GCSE integrados sob 

variadas condições nas atividades de escalonamento. Tais condições são o uso da 

estratégia de escalonamento cooperativo para o agrupamento de recursos do cluster 

e computadores, a variação de carga de trabalho de uma aplicação, a variação da 

quantidade de submissões e o uso da estratégia de antecipação de dados. Desse 

modo, as aplicações escolhidas para tais testes são aplicações de computação 

intensiva e de dados intensivos. 

Em cada teste foram realizadas 5 execuções de aplicações paralelas SPMD e 

obtidos os tempos médios entre as execuções. Para o cálculo do tempo de 

execução de cada aplicação foi considerado desde o início da execução até o seu 

término. As aplicações foram desenvolvidas usando o LAM-MPI. 

Como as aplicações ainda não têm o suporte de comunicação entre 

processos, que está em desenvolvimento em outras teses no LAHPC-EPUSP, não 

foi possível avaliar este tipo de comunicação. 

O ambiente operacional considerado nos testes foi o LINUX, tendo em vista 

que os sistemas LIMA e GCSE foram implementados neste sistema operacional. 

Nas seções 6.1 e 6.2 são descritos respectivamente os ambientes de 

execução homogêneo e heterogêneo e cada um com seus testes, aplicações 

escolhidas, resultados obtidos durante os testes e as análises dos resultados. Por 

fim, no final de capítulo são feitas as considerações finais. 
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6.1 Ambiente de Execução Homogêneo 
 

Para analisar o comportamento de interfaces de submissão de aplicações 

paralelas para uma grade computacional foi utilizado o cluster SGI Altix XEON 1300. 

Este cluster possui 10 nós de processamento, sendo cada um com 2 processadores 

Quad Core de 2GHz, 8GB de memória, 210GB de disco, interconectados via rede 

InfiniBand. O nó front-end possui as mesmas características dos nós de 

processamento, com exceção do tamanho do disco que é 1,5TB. 

Em todos os nós estão instalados o sistema operacional Suse 9 64bits e a 

biblioteca LAM-MPI 7.1.3. Além disto, foi instalado o Condor 7.0.x para gerenciar os 

recursos do cluster. Os sistemas Globus 4.0.x, LIMA e GCSE foram instalados e 

configurados no nó front-end do cluster, bem como os módulos do LIMA para obter 

os valores de métricas estáticas e dinâmicas sobre os recursos gerenciados pelo 

Condor. O apêndice D ilustra o código do módulo estático. A diferença entre um 

módulo estático do dinâmico é o conjunto padrão de métricas que cada um usa para 

capturar os valores. O apêndice B apresenta essas métricas. 

Nas próximas seções são mostrados os resultados e análises dos testes 

realizados usando o ambiente de execução homogêneo. 

 

6.1.1 Comparativo entre Interfaces de Submissão 
 

Para investigar os custos que o GCSE adiciona na execução de uma 

aplicação paralela foi confrontado o tempo de execução da aplicação “hello.mpi” 
usando as interfaces de submissão globusrun-ws do Globus e gcse_submit do GCSE. O 

código da aplicação está apresentado no apêndice G. 

A aplicação “hello.mpi” realiza as seguintes tarefas: (i) inicia o MPI; (ii) obtém o 

rank de um processo e a quantidade de processos; (iii) chama a barreira de 

sincronização gcse_barrier() e calcula seu tempo de execução; (iv) apresenta 

informações do ambiente de execução para cada processo usando as primitivas 

“gcse_*”; (v) calcula e imprime o tempo de execução da aplicação; e (vi) finaliza o 

MPI. Para as execuções no Globus não foram realizadas as tarefas “iii” e “iv” porque 

elas são específicas do sistema GCSE. 
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A figura 6.1 apresenta os tempos de execução da aplicação usando as 

interfaces de submissão globusrun-ws e gcse_submit, sendo que para o gcse_submit foram 

considerados com e sem o uso da barreira de sincronização do GCSE. 
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gcse_submit (s/ barreira sincron.) 71,38 77,15 72,92 86,14
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Figura 6.1 - Comparativo entre interfaces de submissão do Globus e GCSE para executar 
hello.mpi no cluster SGI Altix. 

 

Como seria esperado, o tempo de execução de “hello.mpi” usando a interface 

gcse_submit é maior em comparação com a interface globusrun-ws em todas as 

configurações de processadores, devido a dois motivos. 

O primeiro motivo é a existência de tarefas que não são executadas pelo WS 

GRAM do Globus, mas são realizadas pelo GCSE durante o escalonamento e 

execução da aplicação. Exemplos dessas tarefas incluem alocação de 

processadores, construção de requisição de execução, transferência do arquivo de 

gerenciamento da barreira de sincronização e do executável, submissão, controle de 

barreira e tarefas de gerenciamento de execução. 

O segundo motivo é que o GCSE utiliza os serviços de gerenciamento de 

execução do Globus, inclusive a própria interface de submissão globusrun-ws. 

Outra comparação, a que confronta o uso das duas interfaces, demonstra que 

a diferença de tempo de execução de “hello.mpi” usando a interface gcse_submit com 

barreira de sincronização fica muito próxima em relação à interface globusrun-ws. O 

tempo de execução aumentou entre 5% e 18% usando a interface gcse_submit, mas 

este aumento é menor quando a barreira do GCSE não é utilizada, ficando entre 2% 
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e 16%. O mesmo comportamento acontece à medida que se aumenta a quantidade 

de processadores. 

Assim, o uso do GCSE revelou-se interessante, uma vez que não acresce 

uma sobrecarga relevante no tempo de execução de uma aplicação paralela. 

Além disso, os resultados mostram que o sincronismo entre processos 

usando a barreira do GCSE deve ser evitado quando todos os processos da 

aplicação são escalonados nos recursos de um único cluster. Isto indica a 

necessidade de mudanças na primitiva de barreira de sincronização, gcse_barrier. 
 

6.1.2 Custos de Tarefas para Executar uma Aplicação Paralela 
 

Para investigar o comportamento das principais tarefas que são realizadas 

pelo GCSE para executar uma aplicação paralela, foram obtidos os tempos gastos 

de execução de cada tarefa. A figura 6.2 apresenta os resultados obtidos com a 

execução da aplicação “hello.mpi”. 
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Barreira sincronização 0,6330 1,0507 1,2770 4,2897
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Figura 6.2 - Tarefas realizadas pelo GCSE para executar hello.mpi no cluster SGI Altix. 

 

Como se pode observar, o tempo de execução da tarefa de alocação de 

processadores aumenta à medida que se aumenta o número de nós de 

processamento. Para 2, 4, 8 e 16 processadores têm-se respectivamente 1, 2, 4 e 8 

nós de processamento e cada um dos nós contribue para um maior esforço para 

alocar mais processadores. 
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Nas tarefas de construção de requisição, submissão e transferência de 

arquivos, os custos das execuções em todas as configurações de processadores 

não são significativos. Esse fato ocorre porque estas tarefas se apóiam em 

operações simples do GCSE, tais como na busca de informações do banco de 

dados, escritas em arquivos textos e acesso a interface externa de submissão. 

Assim, estas tarefas independem da quantidade de processos de uma aplicação. 

Quando a barreira de sincronização é utilizada, os custos com esta tarefa 

aumentam à medida que se aumenta a quantidade de processadores. Isto porque as 

iniciações dos processos da aplicação paralela não ocorrem simultaneamente em 

todos os processadores, uma vez que o gerenciador de recursos local do cluster, 

neste caso o Condor, escalona cada processo da aplicação individualmente. Neste 

caso, o tempo da barreira de sincronização da aplicação corresponde a diferença de 

tempo entre a chegada do primeiro e do último processo na barreira. 

Também é possível observar um aumento significativo no custo de execução 

da barreira de sincronização de 8 para 16 processadores. Acredita-se que pelo fato 

de existir um único agente de sincronização de processos no GCSE, que deve 

atender cada processo na chamada da barreira, contribui para elevar mais ainda o 

custo de execução da barreira. Neste sentido, há um impacto na comunicação dos 

processos com o agente. Assim, faz-se necessário adicionar mais agentes que 

trabalhem de maneira coordenada e realizar novos testes envolvendo mais 

processadores para melhor entender este comportamento. 

De maneira geral, os custos acrescidos à execução da aplicação paralela com 

a realização das tarefas apresentadas nos testes representam mais uma indicação 

que o sistema GCSE tem se comportando de maneira estável. 

 

6.2 Ambiente de Execução Heterogêneo 
 

A verificação da distribuição de processos de aplicações paralelas foi feita em 

um ambiente de execução heterogêneo composto por um cluster e dois 

computadotes interconectados através de uma rede fast ethernet, conforme ilustra a 

figura 6.3. O cluster tem um nó front-end e dois nós de processamento, sendo cada 

nó com 2 processadores XEON Hyper-Threading de 2GHz e 512MB de memória. O 

nó front-end com 15GB de espaço disponível em disco e os nós de processamento 
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com 30GB. O computador “A” é um XEON com 2 processadores Hyper-Threading 

de 3.2GHz, 4GB de memória e 11GB de disco disponível e o computador “B” tem 1 

processador de 1GHz, 1GB de memória e 7GB de espaço disponível em disco. 

 

Figura 6.3 - Ambiente de execução heterogêneo. 

 

O sistema operacional instalado no cluster foi o Suse 10 de 32bits e nos 

computadores o de 64bits. Em todo o ambiente de execução foi instalado e 

configurado o LAM-MPI 7.1.3. Para gerenciar os recursos do cluster e de cada 

computador, formando três pools de recursos, foi instalado e configurado o Condor 

7.0.x em cada pool. Porém, o Condor foi configurado de modo a aceitar a execução 

de dois processos simultâneos em cada computador e oito processos no cluster.  

Além disto, no front-end do cluster e nos computadores foram instalados e 

configurados os sistemas Globus 4.0.x, LIMA, GCSE e os módulos do LIMA para 

obter os valores de métricas estáticas e dinâmicas sobre os recursos gerenciados 

pelo Condor. 

Nos próximos testes, utilizou-se a máquina front-end do cluster para a 

submissão de aplicações paralelas MPI através dos comandos globusrun-ws do 

Globus e gcse_submit do GCSE. Os computadores foram configurados no GCSE para 

colaborarem com o escalonamento e execução das aplicações. 
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6.2.1 Comparativo entre Interfaces de Submissão 
  

 Para analisar o comportamento da estratégia de escalonamento cooperativo 

proposta neste trabalho, foram usadas duas aplicações MPI. Basicamente essas 

aplicações se diferenciam na quantidade de trabalho realizado e no número de 

processos utilizados. A aplicação “Random200_6cpus.mpi” gera 200 mil números 

aleatórios e requer 6 processadores. A segunda aplicação, “Random100_3cpus.mpi”, 
gera 100 mil números aleatórios e utiliza 3 processadores.  

A seguir são apresentadas as tarefas realizadas pelas duas aplicações: (i) 

inicia o MPI; (ii) obtém o rank de processo e a quantidade de processos; (iii) chama a 

barreira de sincronização gcse_barrier(); (iv) apresenta informações do ambiente de 

execução para cada processo usando as primitivas “gcse_*”; (v) gera uma 

quantidade de número aleatórios; (vi) aplica o método de ordenação “bubble sort”; 

(vii) encontra a somatória, o maior número e o menor número do conjunto; (viii) 

realiza a contagem da quantidade de número do conjunto; (ix) calcula e mostra o 

tempo de execução da aplicação; e (x) finaliza o MPI. Para as execuções no Globus 

não foram realizadas as tarefas “iii” e “iv” porque elas são específicas do sistema 

GCSE. 

A figura 6.4 apresenta os resultados de 19 submissões realizadas em lote, 

sendo 1 para a aplicação “Random200_6cpus.mpi” e 18 para “Random100_3cpus.mpi”. Um 

script permitu que as submissões fossem realizadas uma após as outras. 
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Figura 6.4 - Execução de um lote de aplicações na grade computacional. 
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Quando o lote de aplicações MPI é executado apenas no cluster, o 

desempenho das aplicações com o GCSE em comparação ao Globus mostra mais 

uma vez que o GCSE tende a elevar o tempo de execução das aplicações. Como já 

exposto anteriormente, as tarefas realizadas pelo GCSE para executar cada 

aplicação contribuem para o aumento do tempo de execução das aplicações. 

Por outro lado, com o uso de outras máquinas adicionais do ambiente de 

execução, por exemplo, os dois computadores, para compor uma grade 

computacional, o sistema GCSE revelou-se muito adequado para executar 

aplicações paralelas. Neste caso, a redução do tempo para as 18 submissões da 

aplicação “Random100_3cpus.mpi” chegou próximo aos 48%. Isto foi possível porque o 

GCSE distribuiu os processos da aplicação “Random100_3cpus.mpi” usando também os 

computadores agregados à grade computacional. 

Com o uso da interface de submissão do Globus, o tempo de execução do 

lote de aplicações usando os recursos do cluster e computadores é idêntico ao teste 

realizado no cluster. Neste caso, a execução da aplicação “Random100_3cpus.mpi” foi 

possível apenas no cluster, uma vez que o WS GRAM não tem funcionalidades para 

agregar os processadores do cluster e computadores para executar a aplicação MPI.  

A figura 6.5 ilustra um gráfico temporal da distribuição de execução do lote de 

aplicações, onde “A” representa a aplicação “Random200_6cpus.mpi” e  “B” a aplicação 

“Random100_3cpus.mpi”, usando as interfaces de submissão do Globus e GCSE. 

 

Figura 6.5 - Distribuição do lote de aplicações na grade computacional. 

 

Como pode ser observado, o GCSE aumenta a utilização dos recursos da 

grade computacional, uma vez que mais aplicações podem ser executadas em 

paralelo num tempo “Tn”, usando todos os recursos disponíveis da grade. Assim, o 

tempo de execução do lote de aplicações paralelas é menor em relação ao uso da 
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interface de submissão do Globus. Por exemplo, no tempo “T0” são executadas a 

aplicação “A” e duas submissões da aplicação “B”. O mesmo não ocorre quando é 

utilizado o Globus, onde apenas a aplicação “A” é executada, pois ele não agrega os 

processadores tanto do cluster como dos computadores para a execução de mais 

aplicações simultâneas no ambiente de execução. 

 

6.2.2 Comparativo entre Execuções Variando a Carga de Trabalho 
 

Nesta seção, deseja-se confrontar os custos de execução para uma aplicação 

paralela variando sua carga de trabalho de processamento. Assim, é possível 

analisar o comportamento do GCSE neste novo cenário. Para isto, utilizou-se a 

aplicação “Random*” em duas versões: (i) a primeira aplicando uma variação de 

trabalho entre 50 mil e 200 mil gerações de números aleatórios, usando 6 

processadores; e (ii) a outra com uma carga de trabalho de 50 mil gerações usando 

3 processadores. 

A figura 6.6 apresenta os resultados das 19 submissões em lote para as duas 

aplicações, sendo a primeira uma única submissão e a segunda dezoito submissões. 
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Figura 6.6 - Comparativo entre execuções variando a carga de trabalho da aplicação 
Random*_6cpus.mpi. 

 

Como pode ser observado, os ganhos obtidos são melhores usando a 

interface gcse_submit quando a aplicação “Random*_6cpus.mpi” tem uma carga de 
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trabalho maior, pois o agrupamento de processadores realizado pelo GCSE permite 

o escalonamento de um número maior de aplicações “Random50_3cpus.mpi”. O que 

não é possível quando utilizado o globusrun-ws, tendo em vista que a execução de 

“Random*_6cpus.mpi” precisa terminar para liberar os recursos do cluster para iniciar as 

execuções de “Random50_3cpus.mpi”. Assim, menos aplicações são escalonadas com 

o Globus, ou seja, duas contra quatro aplicações “Random50_3cpus.mpi” quando 

utilizado o GCSE. 

 

6.2.3 Comparativo entre Execuções Variando a Quantidade de Submissões 
 

Nesta seção são comparadas execuções entre diferentes quantidades de 

submissões da aplicação “Random150_6cpus.mpi”, que gera 150 mil números aleatórios 

e requer 6 processadores. A figura 6.7 apresenta os resultados dos testes. 

Quando a quantidade de submissões da aplicação aumenta, a aplicação 

apresenta uma melhora no tempo de execução usando a interface gcse_submit a partir 

de 8 submissões. O fato ocorre porque os custos das tarefas realizadas pelo GCSE 

para executar as aplicações são melhor absorvidos com o aumento do número de 

aplicações escalonadas pelo sistema GCSE. Além disto, o agrupamento dos 

processadores realizado pelo GCSE contribuiu para a melhora do tempo de 

execução para 8 e 16 submissões. 
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Figura 6.7 - Comparativo entre execuções variando a quantidade de submissões da aplicação 
Random150_6cpus.mpi. 
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6.2.4 Comparativo entre Execuções com/sem Transferência de dados 
Antecipada 
 

A antecipação de dados (seção 5.1.5) é uma estratégia que tem o objetivo de 

melhorar o desempenho de uma aplicação paralela. Assim, compreender seu 

comportamento em situações diversas pode ajudar na decisão de utilizá-la ou não 

durante as atividades de escalonamento. 

Nesta seção serão comparadas duas versões de testes usando a interface 

gcse_submit do GCSE. Na primeira versão, deseja-se analisar o comportamento da 

estratégia de antecipação de dados (AD) quando ela é realizada em máquinas que 

estão executando uma aplicação de computação intensiva, isto é, que usa 

intensivamente o processador e memória. Já na segunda versão, a análise é feita 

quando um mesmo disco de uma máquina é compartilhado tanto para o uso da 

estratégia AD como também para a execução de uma aplicação de dados 

intensivos, que realiza muitas operações em disco. Neste último cenário, o uso do 

disco compartilhado pode interferir no desempenho da estratégia AD e execução de 

uma aplicação de dados intensivos. 

Em cada versão de teste, a aplicação “concatFiles_4cpus.mpi” foi utilizada. Ela 

concatena as informações de dois arquivos de entrada em um único de saída e 

requer 4 processadores. Outras tarefas realizadas pela aplicação são: (i) verifica se 

os argumentos recebidos são três nomes de arquivos, dois de entrada e o outro de 

saída; (ii) inicia o MPI; (iii) obtém o rank de processo e a quantidade de processos; 

(iv) chama a barreira de sincronização gcse_barrier(); (v) apresenta informações do 

ambiente de execução para cada processo usando as primitivas “gcse_*”; (vi) o 

processo de rank “0” realiza a concatenação das informações dos dois arquivos de 

entrada para o arquivo de saída; e (vii) finaliza o MPI. Para as execuções no Globus 

não foram realizadas as tarefas “iv” e “v”, pois elas são específicas do GCSE. 

 

Teste da versão 1: antecipação de dados em máquinas que estão executando 
aplicação de computação intensiva 

 

A aplicação de computação intensiva utilizada foi a “Random100_7cpus.mpi”, que 

gera 100 mil números aleatórios e requer 7 processadores. Enquanto esta aplicação 

executa, a estratégia AD para “concatFiles_4cpus.mpi” é aplicada.  
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A figura 6.8 apresenta os resultados dos testes, variando-se os tamanhos dos 

arquivos. 
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Figura 6.8 - Execução da aplicação concatFiles_4cpus.mpi com/sem a antecipação de dados 
(AD). 

 

Como seria esperado, o tempo de execução da aplicação 

“concatFiles_4cpus.mpi” é melhor quando é aplicada a estratégia AD, promovendo uma 

redução no tempo de execução entre 19% e 33%. Isto porque a aplicação inicia sua 

execução mais cedo, uma vez que todos os dados de entrada necessários para a 

aplicação já estarão armazenados no cluster e computadores. Assim, o tempo de 

transferência de dados de entrada da aplicação não é adicionado ao tempo de 

execução da aplicação. 

Na análise do comportamento da estratégia AD, também foi verificado qual o 

desempenho da aplicação “Random100_7cpus.mpi” enquanto a estratégia AD ocorre 

para “concatFiles_4cpus.mpi”. 
A figura 6.9 apresenta os tempos de execução, com variação nos tamanhos 

dos arquivos. 

Como pode ser observado, o tempo de execução da aplicação de 

computação intensiva (“Random100_7cpus.mpi”) é aumentado entre 3% a 6% e 

representa um custo inexpressivo se comparado com os ganhos obtidos entre 19% e 

33% na execução da aplicação “concatFiles_4cpus.mpi”. 
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Figura 6.9 - Tempo de execução de Random100_7cpus.mpi enquanto ocorre ou não uma 
antecipação de dados (AD). 

 

De maneira geral, a estratégia AD melhora o desempenho do ambiente de 

execução e também a utilização dos recursos da grade computacional. 

 

Teste da versão 2: antecipação de dados em máquinas que estão executando 
aplicação de dados intensivos 

 

Para realizar o teste da versão 2 foi utilizada a aplicação “concatFiles_7cpus.mpi”, 
que requer 7 processadores e representa a aplicação de dados intensivos. Esta 

aplicação executa enquanto a estratégia AD é feita para “concatFiles_4cpus.mpi”, que 

requer 4 processadores. Ambas as aplicações acessam um mesmo disco. A figura 

6.10 apresenta os resultados dos testes. 

Observa-se que os ganhos continuam existindo para a aplicação 

“concatFiles_4cpus.mpi”, ficando entre 10% e 20%, mesmo quando a estratégia AD é 

executada enquanto uma aplicação de dados intensivos está em execução. Isto 

acontece porque a aplicação “concatFiles_4cpus.mpi” inicia mais cedo sua execução, 

pois todos os dados de entrada necessários para a aplicação já estarão 

armazenados no cluster e computadores. 
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Figura 6.10 - Execução da aplicação ConcatFiles_4cpus.mpi com/sem antecipação de dados 
(AD). 

 

Para verificar o comportamento de execução da aplicação de dados 

intensivos (“concatFiles_7cpus.mpi”) enquanto a estratégia AD ocorre para 

“concatFiles_4cpus.mpi”, testes foram realizados conforme ilustra a figura 6.11. 
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Figura 6.11 - Tempo de execução de ConcatFiles_7cpus.mpi enquanto ocorre ou não uma 
antecipação de dados (AD). 

 

Neste caso, nota-se que o tempo de execução da aplicação de dados 

intensivos é aumentado com o uso da estratégia AD e este aumento representa um 
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custo expressivo, entre 11% e 25%. Isto ocorre porque há uma disputa das 

operações de acesso a disco enquanto a estratégia AD e a execução da aplicação 

ocorrem simultaneamente. 

De modo geral, os resultados levam à conclusão de que a estratégia AD deve 

ser evitada quando uma aplicação de dados intensivos está em execução, pois os 

ganhos da aplicação que se deseja antecipar dados podem ser anulados com o 

aumento do tempo de execução da aplicação com dados intensivos. 

 

6.3 Considerações Finais 
 

Neste capítulo foram apresentados os testes e análises dos resultados que 

possibilitou uma melhor compreensão do comportamento dos sistemas integrados 

LIMA e GCSE. 

O escalonamento realizado de modo cooperativo para execução de 

aplicações paralelas no cluster e computadores demonstrou o potencial existente no 

GCSE. A estratégia de escalonamento permite ganhos de desempenho na execução 

das aplicações e um melhor aproveitamento no uso dos recursos. 

Além disso, os resultados apontaram que novas melhorias no sistema podem 

aumentar ainda mais o desempenho das aplicações paralelas, por exemplo, a 

adição de mais agentes de sincronização. No entanto, necessita-se realizar novos 

esforços de pesquisa para evidenciar sua utilização. 

Por fim, a estratégia de antecipação de dados ajuda a melhorar ainda mais o 

desempenho de uma aplicação paralela. Mas, os ganhos são melhores quando a 

estratégia é realizada enquanto uma aplicação de computação intensiva está em 

execução e deve ser evitada no caso de aplicações de dados intensivos. 
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Capítulo 7 
 

 

7 Conclusões, Contribuições e Trabalhos Futuros 
 

 

Os resultados obtidos e a experiência adquirida durante os estudos, 

desenvolvimento e testes dos sistemas GCSE e LIMA, leva a reflexões sobre o 

trabalho realizado, como também a sugestões de extensões e trabalhos futuros. 

 

7.1 Conclusões 
 

 Grades computacionais ampliam a capacidade de execução de aplicações 

paralelas usando recursos geograficamente distribuídos e pertencentes a diferentes 

domínios administrativos. Contudo, infra-estruturas com estratégias e mecanismos 

de escalonamento precisam ser construídas de maneira que melhore a utilização 

dos recursos distribuídos de uma grade e aumente o desempenho das aplicações 

paralelas. Neste sentido, foi proposto neste trabalho um ambiente para a execução 

de aplicações paralelas que apresenta soluções e sugestões que visam alcançar 

estes objetivos. 

 O ambiente de execução proposto é composto por dois sistemas: o GCSE, 

que faz o escalonamento e gerencia a execução de aplicações paralelas SPMD e 

aplicações seqüenciais em recursos de uma grade, e o LIMA, que monitora recursos 

distribuídos e oferece suporte às informações sobre os recursos para as atividades 

de escalonamento. 

 No desenvolvimento do GCSE, procurou-se identificar sistemas ou estratégias 

de escalonamento que possibilitassem a agregação de recursos de vários clusters e 

computadores de uma grade para a execução de aplicações SPMD. 

 Contudo, nenhum sistema de escalonamento conhecido tem a preocupação 

de escalonar processos de uma aplicação paralela em vários clusters e 

computadores com recursos conectados a redes públicas e privadas e pertencentes 

a diferentes domínios administrativos. 
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 Assim, foi elaborada uma estratégia para o GCSE baseada em um modelo de 

escalonamento cooperativo para o uso eficiente de recursos de uma grade 

computacional. A estratégia possibilitou a distribuição de processos de uma 

aplicação SPMD em recursos de vários clusters e computadores, conectados 

através de redes públicas e privadas. Vários desafios foram discutidos e soluções 

foram propostas e empregadas no sistema GCSE. 

 Para a construção do LIMA, foram estudadas várias estratégias e 

mecanismos utilizados em outros sistemas de monitoramento de recursos. A partir 

dos estudos, foram elaborados estratégias e mecanismos baseados em um modelo 

hierárquico de distribuição e acesso a dados e, assim, oferecer eficiência no uso das 

redes de comunicação, armazenamento de dados e facilidades de acesso às 

informações distribuídas sobre os recursos existentes de uma grade. Com o acesso 

eficiente às informações oferecido pelo LIMA foi possível ao GCSE realizar o 

escalonamento de aplicações. 

 Com a implementação das funcionalidades do ambiente de execução 

proposto, os sistemas GCSE e LIMA, foi possível realizar testes para a comprovação 

da viabilidade das idéias apresentadas neste trabalho. Para isto, dois ambientes de 

testes foram considerados: um homogêneo composto de um único cluster e outro 

heterogêneo composto por um cluster e dois computadores. Além disto, aplicações 

paralelas foram desenvolvidas para realizar um conjunto testes. 

 Nos testes realizados no ambiente homogêneo, a comparação entre as 

interfaces de submissão do GCSE e Globus mostrou que o sistema GCSE é estável, 

apesar do tempo de execução da aplicação paralela apresentar-se um pouco maior 

em relação ao outro sistema, ficando em torno de 3% a 18% quando utilizada a 

barreira de sincronização. Esse resultado já era esperado, uma vez que algumas 

tarefas realizadas pelo GCSE não são feitas pelo Globus. 

 Neste sentido, as análises dos resultados indicaram dois importantes ajustes 

no GCSE que podem contribuir para diminuir as diferenças de execução entre o 

GCSE e o Globus: (i) evitar o uso da barreira de sincronização quando recursos de 

um único cluster são alocados para uma aplicação paralela; e (ii) adicionar novos 

agentes de sincronização de processos, que trabalhem usando um modelo de 

comunicação hierárquico, para diminuir o tempo de espera dos processos de uma 

aplicação paralela em uma barreira de sincronização. 
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 Os ganhos foram expressivos nos testes com o ambiente heterogêneo. A 

estratégia de escalonamento cooperativo proposto demonstrou o potencial existente 

no sistema GCSE. 

 Nas análises comparativas entre as interfaces de submissão, os sistemas 

GCSE e LIMA, integrados, atendem seus objetivos, podendo proporcionar ganhos 

de desempenhos nas execuções de aplicações paralelas e, ao mesmo tempo, 

melhorar a utilização dos recursos de uma grade. 

 Foi possível também avaliar a estratégia de transferência de dados 

antecipada. As análises dos resultados mostraram a importância desta estratégia 

para reduzir ainda mais o tempo de execução das aplicações paralelas. Nota-se que 

os ganhos são melhores quando há sobreposição entre computação e acesso a 

disco. 

 Apesar dos resultados favoráveis obtidos quanto à utilização do ambiente de 

execução proposto, devem ser conduzidos novos esforços para integrar o sistema 

GCSE com ferramentas de programação que permitem a construção de aplicações 

SPMD para serem executadas em grades usando o GCSE. Exemplos de tais 

ferramentas estão em desenvolvimento em outras teses no LAHPC-EPUSP, sendo 

uma solução para aplicações MPI e outra para Java. 

 Dessa maneira, será possível melhor avaliar as funcionalidades das primitivas 

oferecidas pelo GCSE para o uso de recursos de clusters e computadores com 

endereçamentos públicos e/ou privados. Além disso, a descoberta de novos 

comportamentos poderá indicar novas melhorias nos sistemas propostos. 

 

7.2 Contribuições 
 

 Com o desenvolvimento deste trabalho vários aspectos presentes em grades 

computacionais foram abordados. De modo geral, as contribuições estão 

relacionadas com o escalonamento de aplicações paralelas para o uso eficiente dos 

recursos distribuídos. Além disto, possibilita o acesso fácil a um conjunto de 

informações distribuídas sobre os recursos de uma grade para ajudar o escalonador 

nas atividades de escalonamento de aplicações. Dentre as principais contribuições, 

podem-se mencionar as seguintes: 
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1. um modelo de escalonamento cooperativo proposto que pode ser utilizado 

para escalonar processos de uma aplicação paralela do tipo SPMD em 

recursos de vários clusters e computadores; 

 

2. a execução de aplicações paralelas utilizando clusters e computadores foi 

possível usando o sistema GCSE desenvolvido que incluiu estratégias 

para melhorar o desempenho das aplicações; 

 

3. um conjunto de primitivas foi oferecido na forma de uma biblioteca, que 

pode ser compilada com aplicações SPMD ou integrada a ferramentas de 

programação que permitem construir aplicações, por exemplo, MPI ou 

Java, para serem escalonadas pelo GCSE em vários clusters e 

computadores conectados tanto em redes públicas como privadas; 

 

4. o sistema LIMA, para o monitoramento de recursos, foi desenvolvido e 

serviu para estudos sobre a viabilidade de distribuição e acesso de 

informações sobre recursos de uma grade computacional para as 

atividades de escalonamento de aplicações; 

 

5. uma interface de consulta às informações do LIMA foi disponibilizada ao 

GCSE e pode ser facilmente integrada a outros sistemas, por exemplo, a 

escalonadores de aplicações com tarefas dependentes; 

 

6. a experiência obtida com o desenvolvimento do ambiente de execução, 

LIMA e GCSE, foi completamente relatada e pode servir para a construção 

de outros sistemas similares ou novas expansões. 

 

7.3 Trabalhos Futuros 
 

 Diversas questões podem ser abordadas em trabalhos futuros.  Os dois 

tópicos a seguir ilustram esses trabalhos. 
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Escalonamento de Aplicações 
 

• implementação do protocolo ACC-HAP e uma avaliação de suas 

características para determinar padrões de utilização; 

 

• incorporação de mecanismos de checkpoint e migração para aplicações 

paralelas em situações como na execução antecipada quando o protocolo 

ACC-HAP é utilizado, na presença de falhas de recursos utilizados ou 

quando eles não são dedicados e deixam de participar da grade 

computacional, entre outras; 

 

• ampliação da funcionalidade da barreira de sincronização para que ela 

decida automaticamente a necessidade de comunicação com um agente 

de sincronização; 

 

• avaliação do sistema na presença de vários agentes de sincronização, 

visando descobrir comportamentos de execução das aplicações paralelas 

e do GCSE; 

 

• desenvolvimento de novas estratégias de escalonamento para aplicações 

com dependências de tarefas; 

 

• avaliação do GCSE usando diferentes tipos de organizações de 

escalonadores, por exemplo, organização totalmente descentralizada; 

 

• adição de um mecanismo de encaminhamento automático de aplicações 

paralelas de um HAP de submissão para outros que dispõe de melhores 

recursos; 

 

• estudo e adição de políticas de escalonamento no GCSE para orientar 

qual aplicação deverá ser executada primeiro, tais como prioridade de 

execução e de usuários, tempo de espera no HAP, prazo de execução, 

entre outras; 
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• estudo e adição de políticas de alocação de recursos, tais como prioridade 

de utilização, capacidade de execução, comportamento de falhas, entre 

outras;  

 

• incorporação de aspectos de monitoramento durante a execução das 

aplicações paralelas; 

 

• adição de um cache centralizado ou distribuído para o armazenamento de 

aplicações compiladas em diferentes arquiteturas de execução existentes 

em uma grade computacional; 

 

• incorporação de aspectos de tolerância a falhas e facilidades de utilização 

do GCSE através de uma interface amigável; 

 

• integração do GCSE com ferramentas para a construção de aplicações 

SPMD, por exemplo, interfaces MPI ou sistemas Java, para poder avaliar 

as primitivas gcse_* em uma situação de execução mais realística, onde as 

os processos de uma aplicação paralela alocados em clusters e 

computadores possam trocar mensagens; 

 

• amplicação da estratégia de antecipação de dados para decidir 

automaticamente quando ela deve ser aplicada, visando melhorar o 

desempenho das aplicações paralelas. 

 

Monitoramento de Recursos  
 

• detecção de padrões de comportamento dos recursos usando informações 

armazenadas nos bancos de dados; 

 

• implementação de um mecanismo de limpeza de dados quando um pool 

de recursos não oferece mais recursos à grade computacional; 
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• utilização de técnicas de similaridade para compor um resultado de uma 

consulta sem efetivamente executá-la, usando resultados armazenados de 

outras consultas; 

 

• incorporação de aspectos de tolerância a falhas, tais como nos 

mecanismos de distribuição de dados e consultas, uso de comunicação 

confiável, entre outros a serem investigados; 

 

• extensão da interface GET_METRICS para oferecer novas operações 

similares ao SQL, por exemplo, a operação de junção que possibilite a 

busca de informações estáticas e dinâmicas usando uma única consulta; 

 

• construção de uma interface amigável para o LIMA para que o sistema 

possa ser utilizado por um maior número de usuários; 

 

• incorporação de novos aspectos de segurança, além da assinatura digital, 

baseados em chaves públicas e privadas de usuários; 

 

• avaliação de outras estruturas de armazenamento de dados, por exemplo, 

armazenamento local e distribuído em memória; 

 

• adição de operações de inclusão e remoção de métricas estáticas e 

dinâmicas, sem alterar as métricas pré-definidas no sistema, para serem 

realizadas conforme as necessidades de usuários específicos; 

 

•  adoção de uma estrutura descentralizada para o gerenciamento das 

métricas do sistema, por exemplo, o uso de Web Services, facilitando a 

adição de novas ferramentas de monitoramento ao sistema; 

 

• adição de uma operação para atualizar automaticamente o banco de 

dados de um determinado nível, com informações de seus níveis 

inferiores, após uma limpeza no banco de dados; 
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• disponibilização de uma biblioteca para acesso às informações sobre os 

recursos distribuídos para serem utilizadas por outros sistemas ou 

aplicações, tais como aquelas que realizam seu próprio escalonamento; 

 

• realização de testes ou simulações usando uma maior quantidade de 

recursos de diferentes domínios para identificar novos comportamentos e 

possíveis gargalos nas operações de distribuição de dados e execução de 

consultas.
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Glossário 
 

 

A 
 

Agente: é uma entidade ativa que pode executar um conjunto de ações previamente 

definidas. 

 

Alocação de recursos: é direcionado aos processadores, como os recursos serão 

utilizados na presença de uma ou mais aplicações. 
 

Aplicação: é a maior entidade de execução para resolver um determinado 

problema. Pode conter um único processo (aplicação seqüencial) ou vários 

processos (aplicação paralela). 

 

B 
 

Bag-of-task (BoT): é uma aplicação composta por tarefas independentes e 

paralelas que não se comunicam entre si durante a execução e elas não dependem 

da execução uma das outras. 

 

D 
 

Domínio: ver domínio administrativo. 

 

Domínio administrativo: é um conjunto de computadores interconectados por uma 

rede de comunicação e gerenciados por uma única autoridade administrativa. 

 

E 
 

Escalonamento de aplicações: é direcionado às aplicações, como as aplicações 

serão atribuídas na presença de um ou mais processadores. 
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G 
 

Gateway: é um conector que liga duas entidades, permitindo que usuários, 

computadores ou softwares de uma entidade acessem outra. O conector pode ser 

um meio físico (por exemplo, redes de comunicação) ou lógica (por exemplo, 

protocolos de software). 

 

Grid Security Infrastructure (GSI): é uma especificação para comunicação segura, 

delegável entre softwares em uma grade computacional. 

 

J 
 

Job: ver aplicação. 

 

Job Description Document (JDD): é uma versão em XML do RSL para a 

construção de submissões de aplicações ao GRAM4 do Globus. 

 

M 
 

Meta-escalonamento: é uma decisão no nível de escalonador ao invés de recurso. 

Um meta-escalonador determina dentre vários escalonadores qual o mais adequado 

para realizar o escalonamento de uma aplicação. 

 

Middleware: é um software que faz a mediação entre outros softwares. Um 

middleware é utilizado para mover informações entre softwares para ocultar 

protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional. É 

geralmente constituído por módulos dotados de APIs de alto nível que proporciona a 

sua interação com aplicações desenvolvidas em diversas linguagens de 

programação e interfaces de baixo nível que permitem sua independência a 

dispositivos. 
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P 
 

Porta: é um terminal lógico usado por protocolos de rede TCP e UDP para 

diferenciar canais específicos de dados em interfaces de redes. 

 
Processo: é uma unidade atômica para ser escalonada por um escalonador e 

atribuída a um recurso para execução. Um processo pode conter propriedades, tais 

como tempo limite de execução, prioridade e requisitos de execução, entre outras. 

 

R 
 

Recurso: é um componente físico ou lógico com disponibilidade limitada existente 

em um sistema de computação (software, hardware, network). Por exemplo, tempo 

de CPU, espaço em disco, área de memória, conexão de rede, acesso a arquivos, 

entre outros. 

 

Resource Specification Language (RSL): é uma linguagem para descrever as 

necessidades de execução de uma aplicação. Dentre as informações tem-se a 

quantidade e o tipo de recurso, o nome da aplicação, seus parâmetros de 

entrada/saída, as restrições de execução, entre outras. 

 

S 
 

Single Program Multiple Data (SPMD): no modelo SPMD uma aplicação paralela 

contém um conjunto de processos e cada um composto de instruções separadas por 

fluxos de controle que operam sobre uma porção diferente de dados. A aplicação é 

compilada e cada cópia/programa é executada por um processador diferente. 

 

T 
 

Tarefa: ver processo. 
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Transmission Control Protocol (TCP): protocolo para a transferência de dados 

pela rede de comunicação, em especial na Internet, usando uma conexão confiável. 

Os dados são entregues ao receptor na ordem de envio pelo emissor e caso 

ocorram falhas, novas transmissões são realizadas. 

 

U 
 

User Datagram Protocol (UDP): protocolo que permite o envio de dados pela rede 

de comunicação usando uma conexão não confiável. Não há garantias que os dados 

cheguem ao receptor sem danos ou na ordem de envio pelo emissor.  

 

X 
 

X.509: é um padrão que especifica o formato de certificados digitais para 

autenticações fortes através de chaves públicas e algoritmos de validação de 

certificação. 
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Apêndice A - Tabelas do banco de dados do LIMA 
 

O LIMA utiliza o banco de dados MySQL 5.0.x para LINUX. As informações 

do banco de dados são definidas pelo administrador do LIMA e a base é composta 

pelas seguintes tabelas a seguir, obtidas a partir de comandos do SQL. 
 

show tables 
collect_dynamic               collect_static 
metric                          monitoring_system           
monitoring_system_metric       monitoring_system_resource   
pool                            pool_monitoring_system       
pool_status                     query                         
resource                        resource_status              
tables                          way_top_down                 
 
 

show columns from collect_dynamic 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
recvtime      bigint(15) unsigned zerofill NO     PRI  000000000000000  
idpool        varchar(500)                   NO     PRI  
resourcename varchar(500)                    NO     PRI                       
idms  varchar(200)                    NO     PRI                             
metricname    varchar(500)                   NO     PRI                             
metricvalue   varchar(1000)                 NO                                    
unitname      varchar(100)                   NO                                    
 
 

show columns from collect_static 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
recvtime      bigint(15) unsigned zerofill NO     PRI  000000000000000  
idpool        varchar(500)                   NO     PRI  
resourcename varchar(500)                    NO     PRI                       
idms  varchar(200)                    NO     PRI                             
metricname    varchar(500)                   NO     PRI                             
metricvalue   varchar(1000)                 NO                                    
unitname      varchar(100)                   NO                                    
 
 

show columns from metric 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
metricname   varchar(500)                   NO     PRI                  
unitname     varchar(100)                   NO                         
recvtime     bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
 
 

show columns from monitoring_system 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
idms             varchar(200)                   NO     PRI                  
name             varchar(500)                   NO                         
commandexec varchar(500)                   NO                         
monitoringtype varchar(100)                   NO                         
recvtime         bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
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show columns from monitoring_system_metric 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
idms         varchar(200)                   NO     PRI                  
metricname   varchar(500)                   NO     PRI                  
recvtime     bigint(15) unsigned zerofill   NO                         

 
 

show columns from monitoring_system_resource 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
idms           varchar(200)                   NO     PRI                  
resourcename   varchar(500)                   NO     PRI                  
idpool         varchar(500)                   NO     PRI                  
recvtime       bigint(15) unsigned zerofill   NO                         

 
 

show columns from pool 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
idpool          varchar(500)                   NO     PRI                  
collectorip     varchar(15)                     NO                         
collectorport   varchar(5)                      NO                         
typepool        varchar(100)                   NO                         
recvtime        bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
 
 

show columns from pool_monitoring_system 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
idpool     varchar(500)                   NO     PRI                  
idms       varchar(200)                   NO     PRI                  
recvtime   bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
 
 

show columns from pool_status 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
recvtime   bigint(15) unsigned zerofill   NO     PRI   000000000000000         
idpool     varchar(500)                   NO     PRI                          
idms       varchar(200)                   NO     PRI                          
active     int(1) unsigned                NO                                 
 
 

show columns from query 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
time        bigint(10) unsigned zerofill   NO     PRI                  
localhost   varchar(500)                   NO                         
query       longblob                        NO                         
result      longblob                        YES    NULL            
 
 

show columns from resource 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
resourcename   varchar(500)                   NO     PRI                  
idpool         varchar(500)                   NO     PRI                  
type           varchar(100)                   NO                         
recvtime       bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
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show columns from resource_status 

Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
recvtime       bigint(15) unsigned zerofill   NO     PRI   000000000000000         
resourcename   varchar(500)                   NO     PRI                          
idpool         varchar(500)                   NO     PRI                          
idms           varchar(200)                   NO     PRI                          
active         int(1) unsigned                NO                                 
 
 

show columns from tables 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
idpool          varchar(500)                   NO     PRI                  
tablename       varchar(500)                   NO     PRI                  
ispropagate     int(1) unsigned                NO                         
lastpropagate   bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
 
 

show columns from way_top_down 
Field         Type                            Null   Key   Default            Extra  
recvtime    bigint(10) unsigned zerofill   NO     PRI                  
localhost   varchar(500)                   NO                         
way         longblob                        NO                         
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Apêndice B - Métricas monitoradas pelo LIMA 
 

 As métricas definidas no LIMA que podem ter seus valores capturados pelo 

sistema são apresentadas a seguir, sendo um conjunto padrão para o Condor e 

outro para o Ganglia.  

 

CONDOR 7.0.x 
Nome da métrica Unidade Tipo de 

dados 
Tipo de 
métrica 

Valores padrões 

Nome máquina - Alfanumérico Estática - 
Nº CPUs Numérico Inteiro Estática - 

Tamanho memória MB Inteiro Estática - 
Sistema 

operacional 
- Alfanumérico Estática - 

IP - Alfanumérico Estática - 
Tipo arquitetura - Alfanumérico Estática - 

CPU ocupada - Alfanumérico Dinâmica Verdadeiro/Falso 
Disco livre KB Inteiro Dinâmica - 

Status atividade - Alfanumérico Dinâmica ocioso, ocupado, 
suspenso, …* 

* Consulte o manual do Condor para outros valores. 
 
 

GANGLIA 3.0.x 
Nome da métrica Unidade Tipo de 

dados 
Tipo de 
métrica 

Valores padrões 

Nº CPUs Numérico Inteiro Estática - 
Tamanho disco GB Real Estática - 

Tipo arquitetura - Alfanumérico Estática - 
IP - Alfanumérico Estática - 

CPU livre % Real Dinâmica - 
Disco livre GB Real Dinâmica - 
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Apêndice C - Estrutura de diretórios do LIMA 
 

A estrutura de diretórios do sistema LIMA está ilustrada na figura C.1. O 

diretório “<path_GridSystems>”, definido pelo administrador do sistema, contém um 

script para iniciar e parar a execução do sistema (lima) e um outro para acessar as 

funcionalidades do LIMA (userAgentApp). Os executáveis da aplicação (PrmmApp e 

userAgentApp) são armazenados em “bin” e suas bibliotecas em “lib”. O arquivo de 

configuração do sistema (system.cnf) e de módulos (mod.cfg) estão localizados no 

diretório “LIMA”. 

 

 

Figura C.1 - Estrutura de diretórios do sistema LIMA. 

 

No diretório “modules” estão organizados os módulos registrados no sistema. 

Cada módulo tem sua própria estrutura de diretório representada por “<modName>” 

que contém o arquivo executável do módulo e um arquivo de log para o registro da 

execução do módulo. As bibliotecas do módulo são armazenadas no “<modLib>”. 
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Apêndice D - Exemplos de módulos para obter dados sobre 
recursos distribuídos 

 

Neste apêndice são descritos os códigos fontes de implementação de dois 

módulos para capturar dados estáticos e enviá-los ao sistema LIMA. O primeiro 

captura dados de recursos gerenciados pelo Condor e o outro do Ganglia. 

 

CONDOR 7.0.x 
//====================================================================================== 
public class condorModuleResourceStatic { 
 
   public static void main(String[] args) throws Exception { 
      boolean isDebug=false; 
      CondorResourceSample cs=new CondorResourceSample( 

ModuleConfConst.LOCAL_SYSTEM_NAME_CONDOR); 
condorModuleResource moduleStatic = New condorModuleResource ( 

"condor_status -l", 
args, 
cs.getStaticMetricsSample(), 
ModuleConfConst. LOCAL_SYSTEM_NAME_CONDOR, 
isDebug); 

   } 
} 
 
//====================================================================================== 
public class condorModuleResource extends ModuleEngine implements java.io.Serializable { 
     
   public condorModuleResource ( 

String execCommand,  
String[] args,  
MetricsSample metricsSample,  
String version,  
boolean isDebug) throws Exception { 

             super(execCommand, args, metricsSample, version, isDebug); 
   } 
     
   @Override 
   public void mDoParser() throws Exception { 
        String resourceName=""; 
        MetricsData metricsData=new MetricsData(); 
        String result=this.mGetExecCommandResult(); 
         
        if (result.length() > 0) { 
            this.mSetLocalSystemActive(); 
            String[] lines=result.split("\n"); 
            for(int i=0;i<lines.length;i++) { 
                String name=this.getName(lines[i]); 
                String value=this.getValue(lines[i]); 
                value=value.replaceAll("\"",""); 
                if(name.equalsIgnoreCase("name")) { 
                    resourceName=value; 
                } 
                //verificar se a metrica faz parte de Sample 
                Metric metric=this.mGetMetricsSample().getMetric(name); 
                if(metric!=null) { 
                    if(name.equalsIgnoreCase("MyAddress")) { 
                        int pos=value.indexOf(":"); 
                        value=value.substring(0, pos); 
                        value=value.replaceAll("<", ""); 
                        value=value.trim(); 
                    } 
                    //obter do sistema operacional o ARCH 
                    if(name.equalsIgnoreCase("Arch")) { 
                        MyExec e=new MyExec(); 
                        e.execConsole("/bin/arch",true); 
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                        value=e.getOutput().trim(); 
                    } 
 
                    //registrar a coleta 
                    metricsData.setMetric( 
    metric.getName(),  
    metric.getLabel(),  
    metric.getUnitName(),  
    metric.getXdrType(),  
    value); 
                } 
 
         //finalizador de host, então armazenar os dados coletados do host 
                if(name.equalsIgnoreCase("UpdatesHistory")) { 
                    //registrar as informacoes do host 
                    Resource r=new Resource(); 
                    r.setResource(resourceName); 
                    r.collectTime=System.currentTimeMillis(); 
                    r.metrics=metricsData; 
                    //registrar as informacoes para o pool 
                    this.mSetMetricsToResource(r); 
                    //iniciar 
                    metricsData=new MetricsData(); 
                } 
            } 
        } else { 
            if (this.mGetErrorMSG().toLowerCase().indexOf("error") >= 0) { 
                this.mSetLocalSystemInactive(); 
            } 
        } 
    } 
 
    private String getValue(String line) { 
        String value=""; 
        String[] s=line.split("="); 
 
        if (s.length==2) { 
            value=s[1].trim(); 
        } 
        return(value); 
    } 
 
    private String getName(String line) { 
        String name=""; 
        String[] s=line.split("="); 
 
        if (s.length==2) { 
            name=s[0].trim(); 
        } 
        return(name); 
    } 
} 
 

 

 

GANGLIA 3.0.x 
//====================================================================================== 
public class GangliaModule_Static { 
   public static void main(String[] args) throws Exception { 
      boolean isDebug=false; 
      GangliaMetricsSample gs=new GangliaMetricsSample( 

ModuleConfConst.LOCAL_SYSTEM_NAME_GANGLIA); 
GangliaModule moduleStatic = New GangliaModule( 

“telnet localhost 8649", 
args, 
gs.getStaticMetricsSample(), 
ModuleConfConst.LOCAL_SYSTEM_NAME_GANGLIA, 
isDebug); 

   } 
} 
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//====================================================================================== 
public class GangliaModule extends ModuleEngine implements java.io.Serializable { 
     
   public GangliaModule( 

String execCommand,  
String[] args,  
MetricsSample metricsSample,  
String version,  
boolean isDebug) throws Exception { 

             super(execCommand, args, metricsSample, version, isDebug); 
   } 
     
   @Override 
   //duas instruções de coletas para o ganglia é devido ao formato do XML 
   //que possui duas áreas separadas (<HOST_NAME= e <METRIC_NAME=) 
   public void mDoParser() throws Exception { 
        String v1=""; 
        String v2=""; 
        String resourceName=""; 
        String ip=""; 
        String tmax=""; 
        String metricName; 
        Metrics metricsData=new Metrics(); 
        String[] erros={"connection refused"}; 
        String result=this.mGetExecCommandResult(); 
         
        if(result.length()>0) { 
            this.mSetLocalSystemActive(); 
            String[] lines=result.split("\n"); 
            for(int i=0;i<lines.length;i++) { 
                if(lines[i].indexOf("HOST NAME=")>=0) { 
                    resourceName=this.getValue("HOST NAME=",lines[i]); 
                    resourceName=resourceName.replaceAll("\"",""); 
                } 
                if(lines[i].indexOf("IP=")>=0) { 
                    ip=this.getValue("IP=",lines[i]); 
                    ip=ip.replaceAll("\"",""); 
                    //verificar se a metrica faz parte de Sample 
                    Metric metric=this.mGetMetricsSample().getMetric("IP"); 
                    if(metric!=null) {                        

//registrar a coleta 
metricsData.setMetric( 

metric.getName(), 
metric.getLabel(), 
metric.getUnitName(), 
metric.getXdrType(), 
ip); 

                    } 
                } 
                if(tmax.length()==0 && lines[i].indexOf("TMAX=")>=0) { 
                    tmax=this.getValue("TMAX=",lines[i]); 
                    tmax=tmax.replaceAll("\"",""); 
                } 
                if(lines[i].indexOf("<METRIC NAME=")>=0) { 
                    metricName=this.getValue("METRIC NAME=",lines[i]); 
                    metricName=metricName.replaceAll("\"",""); 

             //verificar se a metrica faz parte de Sample 
                    Metric metric=this.mGetMetricsSample().getMetric(metricName); 
                    if(metric!=null) { 
                        String value=this.getValue("VAL=",lines[i]); 
                        value=value.replaceAll("\"",""); 

  //registrar a coleta 
  metricsData.setMetric( 
  metric.getName(), 
  metric.getLabel(), 
  metric.getUnitName(), 
  metric.getXdrType(), 
  ip); 

                    } 
                } 
                 
                //finalizador de host, então armazenar os dados coletados do host 
                if(lines[i].indexOf("</HOST>")>=0) { 
                    //registrar as informacoes do host 
                    Resource r=new Resource(); 
                    r.setResource(resourceName); 
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                    r.collectMaxValidTime=Long.parseLong(tmax); 
                    r.collectTime=System.currentTimeMillis(); 
                    r.metrics=metricsData; 
                    //registrar as informacoes para o pool 
                    this.mSetMetricsToResource(r); 
                    //iniciar 
                    metricsData=new Metrics(); 
                } 
            } 
            if(this.checkErrors(this.mGetErrorMSG(),erros)) 
                this.mSetLocalSystemInactive(); 
        } else { 
            if(this.checkErrors(this.mGetErrorMSG(),erros)) 
                this.mSetLocalSystemInactive(); 
        } 
    } 
     
    private boolean checkErrors(String e1, String[] e2) throws Exception { 
        boolean find=false; 
         
        for(int i=0;i<e2.length && !find;i++) 
            if(e1.toLowerCase().indexOf(e2[i].toLowerCase())>=0) 
                find=true; 
        return(find); 
    } 
     
    private String getValue(String label,String line) { 
        String value=""; 
         
        if(label.split(" ").length==2) { 
            String slabel=label; 
            label=label.replaceAll(" ","_"); 
            line=line.replaceAll(slabel,label); 
        } 
         
        int pos=line.indexOf(label); 
        if(pos>=0) { 
            line=line.substring(pos); 
            String[] l=line.split("\""); 
            if(l.length>=1) 
                value=l[1]; 
        } 
        return(value); 
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Apêndice E - Estrutura de diretórios do GCSE 
 

A estrutura de diretórios do sistema GCSE está ilustrada na figura E.1. O 

diretório “<path_GridSystems>”, definido pelo administrador do sistema, contém um 

script para iniciar e parar a execução do sistema (gcse) e outros para acessar as 

funcionalidades do GCSE (gcse_submit, gcse_q, gcse_rm, gcse_host). Os executáveis da 

aplicação são armazenados em “bin” e suas bibliotecas em “lib”. O arquivo de 

configuração do sistema (system.cnf) está localizado no diretório “GCSE”. 

 

 

Figura E.1 - Estrutura de diretórios do sistema GCSE. 

 

No diretório “application_bin” estão localizados os executáveis das aplicações 

paralelas que o usuário deseja executar no sistema GCSE. Em “<app-ID>”, diretório 

criado pelo sistema, contém arquivos de controle do escalonador para a execução 

da aplicação identificada por “ID”. A identificação é um número sequencial gerado 

automaticamente pelo sistema. Os arquivos de controle gerados pelo sistema para 

uma aplicação são: requisição de execução da aplicação, controle de tranferência de 

arquivos, tabela de alocação local e global. 
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Apêndice F - Tabelas do banco de dados do GCSE 
 

O GCSE usa o banco de dados MySQL 5.0.x para LINUX. O administrador de 

sistema define o nome do banco de dados e ele é composto pelas seguintes tabelas. 

 
show tables 

job_request             hap     nodes 
 
 
 

show columns from job_request 
Field          Type                            Null   Key   Default           Extra  
idjob                  bigint(15) unsigned zerofill  NO     PRI                  
type                   varchar(20)                     NO                         
executable        varchar(3600)                  NO                         
args                varchar(3600)                  YES       NULL            
cpu_count        varchar(4)                  NO                         
input_file           varchar(3600)                  YES         NULL            
output_file         varchar(3600)                  YES         NULL            
requirements      varchar(3600)                  YES         NULL            
transfer_input_files        varchar(3600)                  YES         NULL            
transfer_output_files     varchar(3600)                  YES         NULL            
environment             varchar(3600)                  YES         NULL            
lib_files                          varchar(3600)                  YES         NULL            
jar_files                          varchar(3600)                  YES         NULL            
log_file                           varchar(3600)                  YES         NULL            
error_file                       varchar(3600)                  YES         NULL            
user                               varchar(3600)                  NO                         
identity                           varchar(3600)                  NO                         
status                             varchar(3600)                  NO                         
error_msg                     varchar(3600)                  NO                         
submitt_user_time       bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
submitt_system_time    bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
execute_time_end      bigint(15) unsigned zerofill   NO                         
iscooperative              int(1) unsigned zerofill       NO                         
domain_name               varchar(500)                   NO     PRI                  
globus_grid_ftp_domain_submitter   varchar(3600)   NO                         
status_transfer             varchar(3600)                  NO                         
execution_manager       varchar(20)                     NO                         
 
 
 

show columns from nodes 
Field          Type                            Null   Key   Default           Extra  
idjob           bigint(15) unsigned zerofill   NO     PRI                  
idpool          varchar(500)                   NO     PRI                  
host_name       varchar(500)                   NO     PRI                  
host_ip         varchar(15)                     NO                         
rankGCSE          int(3) unsigned zerofill       NO                         
idsequential    int(3) unsigned zerofill       NO                         
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show columns from hap 
Field           Type                            Null   Key   Default   Extra  
idjob                       bigint(15) unsigned zerofill   NO     PRI                  
idpool                      varchar(500)                   NO     PRI                  
pool_gateway                varchar(20)                     NO                         
pool_globus_gram         varchar(3600)                  NO                         
pool_globus_grid_ftp     varchar(3600)                  NO                         
cs_local                    varchar(20)                     NO                         
cs_gateway_local          varchar(20)                     NO                         
idms                        varchar(3600)                  NO                         
path_application_request   varchar(3600)                  NO                         
path_application_bin       varchar(3600)                  NO                         
error_msg                   varchar(3600)                  NO                         
status_globus               varchar(3600)                  NO                         
request_file                varchar(3600)                  NO                         
epr_file                    varchar(3600)                  NO                         
arch                        varchar(3600)                  NO                         
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Apêndice G - Um exemplo de uma aplicação paralela MPI que usa 
as primitivas gcse_* 

 

O código a seguir ilustra uma aplicação MPI que faz chamadas às primitivas 

“gcse_*” para o controle de sincronização e informações sobre um ambiente de 

execução. 
//============================================================================================ 
// Aplicação hello.mpi 
//============================================================================================ 
#include <mpi.h> 
#include "../interface_c/Interface_C/gcse.h" 
#include "../interface_c/Interface_C/bib.h" 
#include "timeBar.h" 
 
void execute(int rankMPI, int sizeMPI)   
{ 
    Rotinas rot; 
    GCSEActivationSync c(rankMPI); 
    int i, size, rankAPP; 
 
    //chama a barreira e calcula seu tempo de execução 
    rot.SetTimeInit(); 
    c.gcse_barrier(); 
    time_bar(rankMPI,sizeMPI,rot.GetTimePassed()); 
 
    // mostra informações das primitivas gcse_* 
    size = c.gcse_getSize(); 
    printf("Size is                  : %d\n" , size); 
    rankAPP = c.gcse_getRank(); 
    printf("My RankGCSE is           : %d\n" , rankAPP); 
    printf("My IP is                 : %s\n" , c.gcse_getNodeIP(rankAPP)); 
    printf("My NAME is               : %s\n" , c.gcse_getNodeNAME(rankAPP)); 
    printf("My Execution Manager is  : %s\n" , c.gcse_getExecutionManagerIP(rankAPP));     
    for (i = 0; i < size; i++) { 
        printf("Rank: %d has node IP  : %s\n", i, c.gcse_getNodeIP(i)); 
        printf("Rank: %d has Pool IP  : %s\n", i, c.gcse_getPoolGatewayIP(i)); 
        printf("Rank: %d has Domain IP: %s\n", i, c.gcse_getDomainGatewayIP(i)); 
    } 
} 
 
//função principal 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
  int rankMPI, sizeMPI; 
  Rotinas rot; 
  rot.SetTimeInit(); 
 
  //inicia MPI 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
 
  //obtém informações sobre um processo MPI 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rankMPI); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &sizeMPI); 
 
  //chama a barreira e mostra informações das primitivas gcse_* 
  execute(rankMPI,sizeMPI); 
   
  //imprime o tempo de execução da aplicação 
  if(rankMPI==0){ 
    printf("\n\nTempo execucao da aplicacao: %lf\n",rot.GetTimePassed()); 
  }  
 
  //finaliza MPI 
  MPI_Finalize(); 
   
  return 0;  
} 
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//============================================================================================ 
// timeBar é uma rotina auxiliar que foi utilizada pela aplicação hello.mpi para obter o tempo 
// da maior barreira de um conjunto de processos executados no cluster OM. Esta rotina não faz 
// parte de uma aplicação do usuário e ela é composta por dois arquivos: timeBar.h e timeBar.c 
//============================================================================================ 
 
 
//============================================================================================ 
// timeBar.h 
//============================================================================================ 
void time_bar(int rankMPI, int sizeMPI, double timeBar); 
 
 
//============================================================================================ 
// timeBar.c 
//============================================================================================ 
#include <mpi.h> 
 
#define TAG_TIME_BAR 1000 
 
//master recebe os tempos de barreira de cada slave e mostra a maior 
void time_bar(int rankMPI, int sizeMPI, double timeBar) { 
 
    if(rankMPI==0) { 
       int i; 
       double data, max_data; 
       MPI_Status status; 
 
       max_data=timeBar; 
 
       //recebendo o valor do tempo da barreira dos slaves 
       for(i=1;i<sizeMPI;i++) { 
          MPI_Recv(&data,1,MPI_DOUBLE,i,TAG_TIME_BAR,MPI_COMM_WORLD,&status); 
          if(data>max_data) 
             max_data=data; 
       } 
       printf("\n\n-------------> Tempo da maior barreira: %lf\n\n",max_data); 
       fflush(stdout);  
    } 
    else { 
       //enviando ao master o tempo de barreira 
       MPI_Send(&timeBar,1,MPI_DOUBLE,0,TAG_TIME_BAR,MPI_COMM_WORLD); 
    } 
} 


