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1. Conepção do serviço

1.1. Desrição do serviço proposto

[Desrever o serviço que está sendo proposto pelo GT para a RNP ofereer aos seus usuários,

identi�ando sua utilidade, sua importânia e as possíveis reperussões na omunidade de

usuários.℄

Eduação universal e de qualidade é ondição fundamental para o desenvolvimento

de um país. Com o propósito de levar eduação superior de qualidade ao interior do

estado do Rio de Janeiro, o onsório CEDERJ de universidades públias do Estado foi

riado. Empregando a metodologia semi-presenial, e utilizando os próprios professores

das universidades públias do Estado do Rio, o onsório atinge os alunos através de pólos

loalizados em diversas idades do Estado.

A maioria dos ursos CEDERJ são baseados em material didátio impresso, distribuído

aos alunos, espeialmente elaborado para atender às neessidades da metodologia, e ainda

em material na Web. Uma rede de tutores fornee apoio aos alunos do urso.

Entretanto, om o surgimento de apliações multimídia, omo servidores de vídeo e

transmissão de vídeo e voz pela Internet, é possível levar aulas em vídeo, ministradas pelos

próprios professores, aos alunos de um urso. Por exemplo, através de um servidor multi-

mídia, aulas digitalizadas ministradas por um professor espeialista em uma determinada

disiplina podem ser aessadas. Esse foi o modelo utilizado no urso de Tenologia de

Sistemas de Computação do onsório, oordenado pela Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF) em pareria, e em operação

desde 2005. Neste modelo, vídeo-aulas, onstituídas pelo vídeo do professor sinronizado

om as transparênias da aula, foram preparadas, e inluem índies para que o aluno possa

aessar tópios espeí�os de ada aula. O aluno não assiste a um vídeo gravado de forma

passiva. O professor do urso tem a possibilidade de dar dinamismo às suas transparênias.

Por exemplo, o aluno pode interagir om transparênias, espeialmente preparadas, que

ajudam a ilustrar um oneito, seja utilizando uma animação, aessando algum site na

Internet, ou invoando um simulador ou qualquer outro programa.

O urso de Tenologia em Sistemas de Computação, tem utilizado um protótipo desen-

volvido no nosso laboratório na Coppe/UFRJ, fruto de projetos patroinados pelo CNPq

e pela FAPERJ: o servidor multimídia RIO. Atualmente ada um dos pólos CEDERJ que

oferee o urso de Computação onta om um servidor que atende os usuários daquele pólo

através de uma rede loal. A Figura ?? ilustra a evolução e loalização dos atuais pólos,

enfatizando aqueles onde o urso de Tenologia em Sistemas de Computação é ofereido.

Apesar do iníio reente (2005), a demanda pelo urso de Tenologia em Sistemas

de Computação vem rapidamente aumentando. A Universidade Aberta do Brasil (UAB)

foi riada e a maioria dos pólos CEDERJ passou a ser CEDERJ/UAB. Atualmente há

mais de mil e quinhentos alunos matriulados neste urso nos vários pólos espalhados pelo

estado do Rio de Janeiro. Como urso já está sendo ofereido pela Universidade Aberta

do Brasil (UAB), novos pólos surgirão não somente no Rio de Janeiro, mas em todo o

território naional. Além disso, muitos dos alunos do urso trabalham em horário integral

e/ou moram longe do pólo e om di�uldade de loomoção ao pólo de forma regular. Em

onseqüênia, há uma grande demanda, por parte dos alunos, em aessar os serviços de

vídeo do servidor RIO do trabalho ou de asa.

Com o objetivo de fazer om que o ambiente do servidor multimídia RIO fosse total-

mente distribuído, e torná-lo esalável, foi elaborado a proposta do projeto DIVERGE,

que reebeu apoio da RNP (projeto GIGA). Mais reentemente, om o propósito de tornar

o servidor RIO do projeto DIVERGE omo um serviço operaional da RNP e om pos-
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Figure 1: Pólos em operação atualmente no CEDERJ.

sibilidade de atender uma alta arga de lientes, foi riado o grupo de trabalho GT-EAD

também suportado pela RNP. Os objetivos da proposta do GT-EAD foram plenamente

umpridos. Servidores de armazenamento e de distribuição (este último também hamados

de servidores de �despaho� de pedidos dos lientes) do RIO estão loalizados atualmente

em dois PoPs da RNP e está disponível para usuários que instalem o software liente nos

seus PCs. (O módulo liente roda no sistema operaional Linux mas, para failitar a insta-

lação, foi desenvolvido um DVD de boot que instala automatiamente o sistema operaional

e apliativos neessários ao liente.) Vários problemas foram resolvidos durante a vigênia

do GT-EAD omo: lientes onetados à Internet atrás de servidores NAT; e modi�ações

neessárias para atender às demandas de um grande número de usuários, entre outros.

O protótipo enontra-se operaional e emuladores de lientes foram desenvolvidos para a

realização de testes de arga, baseando-se em logs de alunos do CEDERJ.

Como indiado aima, nosso objetivo, já há algum tempo, tem sido o de atender um

número resente de usuários e ainda failitar o aesso às vídeo-aulas a partir de loalidades

distintas dos pólos, atendendo a uma demanda por parte dos alunos, isto é, ofereendo

aesso ubíquo aos alunos do urso de Tenologia em Sistemas de Computação do CED-

ERJ. Neste novo enário, entenas de usuários em média devem aessar o sistema RIO

simultaneamente para assistir às vídeo-aulas.

Na primeira fase deste projeto, trabalhamos para adaptar e melhorar o sistema RIO,

permitindo que o mesmo pudesse funionar adequadamente na Internet (aproveitando os

resultados do projeto DIVERGE). Nosso protótipo mostrou a viabilidade deste novo sis-

tema RIO: qualquer usuário om aesso banda larga a Internet pode agora aessar ao

onteúdo disponível no sistema (vídeo-aulas).

O objetivo desta segunda fase do projeto é tornar o protótipo do sistema RIO um

projeto piloto de um serviço que possa ser ofereido através da rede da RNP. Os benefíios

são laros. Contamos atualmente om todas as aulas de todas as disiplinas do urso de

Tenologia em Sistemas de Computação, gravadas em formato vídeo-aulas e odi�adas

em duas taxas (alta e média qualidade). Com a disponibilização deste onteúdo no sistema

RIO, todos os alunos matriulados no CEDERJ/UAB passarão a ter aesso irrestrito ao

onteúdo de qualquer lugar que tenha aesso banda larga à Internet, e não apenas dos
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pólos. Desta forma, a produtividade dos alunos deverá aumentar, pois o desloamento ao

pólo simplesmente para assistir a vídeo-aulas não será neessário. O pólo ontinuará a ser

um elemento essenial do proesso de aprendizado, pois é nele que os alunos ontinuarão

tendo aulas de tutoria e laboratório. Mas o uso dos reursos de omputação poderão ser

foados para esse �m (laboratório e tutoria), e para os alunos que não dispõem de aesso a

um omputador fora do pólo. A disponibilidade de aesso às vídeo-aulas aumentará, pois

os alunos poderão aessar as vídeo-aulas aos domingos, feriados e madrugadas, quandos

os pólos estão fehados. Além disso, eventos omo falta de luz, que não são inomuns em

pólos do interior, e falhas de hardware do servidor loal, impatarão um número menor de

alunos.

Com os equipamentos previstos neste projeto, a apaidade do sistema RIO será de

várias entenas de usuários simultâneos. Utilizando as ferramentas de medição desenvolvi-

das no projeto, iremos monitorar a arga nos servidores de forma a sempre ofereer um

serviço de qualidade.

No futuro, é nosso propósito disponibilizar o urso de Tenologia em Sistemas de Com-

putação do CEDERJ em forma de OpenCourseWare, para serem aessados livremente

por qualquer idadão, assim omo disponibilizar outros materiais multimídia elaborados

pelas universidades públias. Desta forma, riando um patamar de qualidade na área, e

permitindo que qualquer idadão possa ter aesso a informação que venha melhorar seus

onheimentos. Por exemplo, um pro�ssional interessado em atualizar seus onheimen-

tos em uma área (e.g., Redes de Computadores, Bano de Dados) poderia simplesmente

aessar o material didátio, mesmo sem a neessidade de matríula. Além disso, nosso

grupo tem atualmente pareria om o Hospital Universitário (HU) da UFRJ (através do

projeto MAC-Rio (Telemediina). Com os novos equipamentos da Rede-COMEP para o

HU e os serviços a serem ofereidos no âmbito desta proposta de serviço piloto, poderemos

disponibilizar vídeo-aulas da área média para aesso a outros hospitais e postos de saúde,

om propósitos de eduação ontinuada na área média.

1.2. Identi�ação do públio alvo

[O serviço pode abranger potenialmente todos os usuários da RNP, ou ser espeí�o para uma

determinada lasse de usuários ou área do onheimento. Pode também ser para uso interno

da própria RNP, ou ainda ser um serviço de apoio a outro serviço já existente na RNP. Esta

seção deve identi�ar o públio alvo do serviço.℄

O públio alvo nesta segunda fase do projeto GT-EDAD são os alunos do urso de

Tenologia em Sistemas de Computação do CEDERJ e UAB (Universidade Aberta do

Brasil). O urso de Tenologia em Sistemas de Computação do CEDERJ possui atualmente

mais de mil e quinhentos alunos. Lembramos que o sistema RIO já vem sendo utilizado

pelo CEDERJ, mas em rede loal, restrito �siamente aos diferentes pólos que formam o

CEDERJ. Assim sendo, onforme indiado na seção ??, todos os alunos estão familiarizados

om o sistema RIO. Entretanto, na segunda fase deste projeto, iremos permitir que os aluno

do CEDERJ assistam as vídeo-aulas a partir de qualquer lugar, por exemplo, de asa ou

trabalho.

2. De�nição do serviço piloto

2.1. Arquitetura do serviço piloto

[Esta seção deve apresentar a arquitetura proposta para o serviço piloto, desrevendo os mó-

dulos funionais que o ompõem. Deve também identi�ar os módulos de software que serão
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utilizados, tanto os desenvolvidos pelo GT quanto os de tereiros, e espei�ar os equipamentos

que deverão ser instalados na RNP e nas instituições partiipantes do piloto.℄

A arquitetura do sistema RIO, desenvolvida e implementada na primeira fase do projeto

GT-EDAD está ilustrada na Figura ??. Na �gura, o POP 1 e POP 2 orrespondem

servidor de
distribuição
(despacho)

servidor de
distribuição
(despacho)

Figure 2: A arquitetura do sistema RIO da primeira fase do projeto GT-EDAD.

aos POP-RJ e POP-SP, respetivamente, enquanto o portal de aesso ao sistema (servidor

Web), exeuta em um servidor loalizado �siamente dentro do nosso laboratório na UFRJ

(LAND). A arquitetura do serviço piloto a ser implantada na segunda fase do projeto GT-

EDAD será a mesma do protótipo, ilustrada na �gura aima. Esta arquitetura onta om

dois servidores de distribuição (ou de despaho), um em ada POP, ada um ontrolando

um ou mais servidores de armazenamento, loalizados nos POPs, respetivamente. Para

aessar o sistema RIO, um usuário primeiro se oneta a um portal Web, que dá aesso

ao onteúdo disponível nos servidores. Nesta segunda fase do projeto, este portal Web

será integrado om o sistema de aula virtual do CEDERJ, uma vez que todos os liente do

sistema RIO serão alunos do urso de Tenologia em Sistemas de Computação do CEDERJ.

Além dos equipamentos instalados omo parte do protótipo desenvolvido na primeira

fase do projeto, pretendemos instalar mais servidores nos dois POPs, aumentando assim

a apaidade do sistema (e.g. atendendo a várias entenas de lientes simultaneamente,

desde que haja onordânia da RNP para tal arga). Por exemplo, mais dois servidores

de armazenamento poderão ser instalados em ada um dos POPs. Desta forma, todo o

onteúdo (vídeo-aulas das disiplinas do CEDERJ) estará disponível e repliado em duas

taxas de odi�ação, ou seja, em alta e média qualidade (1.5Mbps e 400Kbps). O sistema

poderá também ser expandido pela repliação do servidor de distribuição em ada um dos

POPs, dando origem a dois sistemas independentes em um mesmo POP. Nosso sistema é
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�exível e permite essas e outras possibilidades de on�guração. Os equipamentos adiionais

estão relaionados na seção 4.1.

Com relação aos softwares, iremos utilizar apenas aqueles que foram empregados na

primeira fase do projeto, pratiamente todos projetados e desenvolvidos pelo nosso grupo

(LAND) na UFRJ, omo por exemplo, o sistema RIO. Nenhum software adiional será

neessário para implantação do projeto piloto nesta segunda fase do projeto.

2.2. Instituições partiipantes

[O GT, em sua segunda fase, tem omo objetivo implantar o serviço piloto proposto, dentro

de um esopo limitado de instituições usuárias. Esta seção deve identi�ar as instituições

partiipantes e seus respetivos ontatos.℄

Nesta segunda fase do projeto, onde o piloto do sistema RIO estará sendo disponibi-

lizado para os alunos do CEDERJ, estaremos trabalhando em pareria om a UFF (que

ompartilha a oordenação do urso de Computação) e o CEDERJ. Em partiular, o sis-

tema integrado de sala de aula virtual do CEDERJ (onheido omo Plataforma) dará

aesso ao sistema RIO instalado na RNP. (Atualmente a integração existe da seguinte

forma: a Plataforma CEDERJ aponta para o servidor do pólo onde o aluno está matriu-

lado, e não permite que o servidor seja aessado por um aluno que não esteja �siamente

no pólo.) Como existe a pareria CEDERJ-UAB, todo o benefíio oriundo deste projeto

para o CEDERJ será imediatamente extensível à UAB.

Além disso, ontinuaremos nossa pareria om a UFF, através da Profa. Anna Dolejsi

Santos, ujo grupo vem ajudando no desenvolvimento e implementação de funionalidades

para o sistema RIO.

2.3. Re�namento do protótipo

[O protótipo desenvolvido na primeira fase do GT poderá neessitar de um re�namento para

que esteja adequado a um serviço em operação. Esse re�namento deverá torná-lo, entre outras

oisas, seguro, robusto, on�ável, esalável, om bom desempenho e amigável para os usuários

e administradores do serviço. Esta seção deve enumerar e desrever os desenvolvimentos ne-

essários para o re�namento do protótipo, de modo a torná-lo um produto a ser utilizado para

a prestação do serviço.℄

Existem diversas direções para melhorias que podem ser feitas sobre o protótipo de-

senvolvido na primeira fase deste projeto. Em partiular, iremos foar os re�namentos no

sistema RIO em três grandes áreas:

1. Melhorias na esalabilidade. O atual protótipo do sistema RIO replia o on-

teúdo (vídeo-aulas) do onteúdo em dois níveis. No primeiro nível, o onteúdo é

repliado dentro de um onjunto de servidores de armazenamento, todos ontrola-

dos por um mesmo servidor de distribuição. Ou seja, um mesmo onteúdo pode

estar armazenado em um ou mais servidores de armazenamento. Este onjunto de

máquinas (servidores de armazenamento e seu respetivo servidor de distribuição)

está �siamente loalizado em um determinado POP. Em um segundo nível, o on-

junto servidor de armazenamento e distribuição são repliados em diferentes POPs

(na primeira fase, o POP-RJ e o POP-SP possuem o sistema RIO). Ou seja, um

mesmo onteúdo está armazenado em POPs diferentes. No atual protótipo, ao se

onetar ao sistema RIO, um usuário é enaminhado a um dos POPs. O onteúdo

a ser assistido pelo usuário é então sempre transmitido pelo POP ao qual o usuário
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se onetou. De forma a aumentar a esalabilidade do sistema, pretendemos am-

pliar este proesso na segunda fase do projeto. Ou seja, pretendemos melhorar o

atual algoritmo de balaneamento de arga. Nosso objetivo é direionar usuários

aos POPs utilizando um meanismo mais inteligente e dinâmio, por exemplo, que

levem em onsideração aspetos da arga nos POPs e/ou da loalização geográ�a

do usuário. Desta forma, iremos aumentar a esalabilidade do sistema, melhorando

seu desempenho em geral, permitindo que um maior número de lientes possa ser

atendido simultaneamente.

Melhorias na robustez. O atual protótipo do sistema RIO possui um módulo de

tolerânia a falhas. Em partiular, se um servidor de armazenamento falhar durante

a operação do sistema, o servidor de distribuição responsável por este servidor de

armazenamento deteta a falhar e passa a não utilizá-lo. Se o onteúdo estiver

repliado em outro servidor de armazenamento sendo gereniado pelo mesmo servidor

de distribuição, então o liente não perebe (a longo prazo) a falha do servidor de

armazenamento. Entretanto, no atual protótipo do sistema RIO não há tolerânia a

falhas om relação aos servidores de distribuição (que é então um ponto únio de falha

� single point of failure). Por exemplo, ao se onetar ao sistema RIO, um usuário não

deve ser enaminhado a um servidor de distribuição que esteja momentaneamente

om problemas. Além disso, quando um servidor (de armazenamento ou despaho)

voltar a funionar, este deve ser imediatamente e automatiamente reintegrado ao

sistema RIO. Nosso objetivo é melhorar a robustez do sistema RIO nesta segunda

fase do projeto. Pretendemos implementar, por exemplo, meanismos para deteção

de falha e reuperação dos servidores de distribuição. Tais meanismos irão ofereer

maior robustez ao sistema RIO, diminuindo a neessidade de intervenção humana no

sistema.

Automação do ambiente de testes: Durante a primeira fase do projeto, desen-

volvemos um ambiente de testes para o sistema RIO. Por se tratar de um sistema

de larga-esala, que pode atender milhares de usuários simultaneamente, projetar e

implementar um ambiente de testes não é uma tarefa trivial. Um dos problemas

é a gerar arga sintétia (usuários �tíios) de forma a sobrearregar o sistema e

oletar estatístias relativas ao teste. Apesar do ambiente de testes desenvolvido e

utilizado para avaliar o protótipo na primeira fase do projeto, pretendemos melhorar

este ambiente. Mais espei�amente, pretendemos automatizar partes importantes

do proesso de testes, por exemplo, failitando a geração de arga sintétia à partir

de pontos diferentes da rede, assim omo a automação da oleta das estatístias.

Um melhor ambiente de testes irá failitar os testes de esalabilidade e robustez do

sistema. Além disso, para melhorar o ambiente de teste teremos que desenvolver

meanismos para de monitoração do sistema RIO, que poderá ser utilizado para

outros �ns, além dos testes.

2.4. Ferramentas de suporte à operação

[Para que a RNP possa operar, administrar e gereniar o serviço proposto, são neessárias fer-

ramentas de software para suporte a essas atividades. Essas ferramentas inluem adastro de

usuários e grupos, on�guração dos parâmetros do serviço, geração de estatístias de uso, mo-

nitoração dos servidores e proessos, et. Esta seção deve enumerar e desrever as ferramentas

propostas, identi�ando as que já foram desenvolvidas na primeira fase do GT e as que ainda

deverão ser desenvolvidas ou aprimoradas nesta segunda fase.℄

Na primeira fase do projeto GT-EDAD, projetamos e desenvolvemos algumas ferramen-
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tas para failitar a operação do sistema RIO. Nesta segunda fase, pretendemos aprimorar

estas ferramentas assim omo desenvolver outras que dêem suporte a operação e moni-

toração do sistema. Em partiular, as seguintes ferramentas serão desenvolvidas.

1. Transferênia de onteúdo nos servidores. Esta ferramenta permite ao admin-

istrador do sistema opiar o onteúdo para os servidores de armazenamento. Apesar

de desenvolvida na primeira fase do projeto, esta ferramenta pode ser aprimorada, em

partiular, permitindo uma automação no proesso de ópia e repliação do onteúdo.

2. Visualização do sistema. Esta ferramenta, desenvolvida ainda na primeira fase

do projeto, permite o administrador do sistema visualizar o que está oorrendo nos

servidores de distribuição e armazenamento. Atualmente, a ferramenta não armazena

nem proessa dados estatístios sobre o estado dos servidores. Esta funionalidade

será introduzida na segunda fase do projeto, permitindo o administrador a aompan-

har a evolução do estado do sistema no tempo. Por exemplo, aompanhar a evolução

do número de lientes em ada servidor de distribuição durante uma semana.

3. Geração de estatístias. O atual sistema RIO possui um módulo de geração

de estatístias no programa utilizado pelos lientes. Em partiular, após onsumir

um onteúdo (ou seja, assistir uma vídeo-aula) o programa liente envia estatístias

referentes àquela sessão para o servidor. Entretanto, pretendemos ainda oletar per-

manentemente estatístias referentes aos servidores. Em partiular, a ferramenta de

monitoração poderá ser utilizada para oletar e armazenar estatístias sobre o estado

dos servidores de armazenamento e de despaho dos diferentes POPs.

4. Cadastro de usuários. Nesta segunda fase do projeto GT-EDAD, o sistema RIO

será utilizado por alunos do urso de Tenologia em Sistemas de Computação do

CEDERJ e UAB. O CEDERJ possui um sistema integrado de sala de aula virtual

que os alunos aessam utilizando uma senha para terem aesso ao material referente

a uma disiplina. Nosso objetivo é integrar o sistema RIO ao sistema de sala de aula

virtual do CEDERJ. Desta forma, o adastro e autentiação dos usuários (que serão

alunos do CEDERJ e da UAB) será feita pelo sistema do CEDERJ. Uma vez dentro

da sala de aula virtual do sistema CEDERJ, o aluno poderá aionar o sistema RIO

para assistir as vídeo-aulas. Lembramos que o serviço ofereido pelo sistema RIO

nesta segunda fase do projeto estará disponível apenas aos alunos do CEDERJ e da

UAB.

3. Cronograma

[Apresentar o ronograma de desenvolvimento, implantação e testes do serviço piloto.℄

O ronograma om as maro atividades a serem desenvolvidas nesta segunda fase do

projeto GT-EDAD está desrito na tabela abaixo, indiando a duração das atividades.

Segue a desrição suinta de ada uma das maro atividades a serem desenvolvidas.

Atividade 1: Compra dos novos equipamentos, instalação e on�guração dos dos

equipamentos em nosso laboratório, transferênia dos equipamentos para os respetivos

POPs (Rio de Janeiro e São Paulo).

Atividade 2: Re�namento do sistema RIO de aordo om as tarefas indiadas na

seção 2.3. Iremos foar em melhorar a esalabilidade do sistema (meanismos para bal-

aneamento de arga), na robustez (tolerânia a falhas) e na melhoria do ambiente de

testes.
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Atividade 3: Desenvolvimento de ferramentas de suporte a operação e monitoração

do sistema RIO, de aordo om as tarefas indiadas na seção 2.4.

Atividade 4: Preparação para lançamento do piloto. Interação om o pessoal do

CEDERJ para disponibilizar o serviço através do sistema integrado de sala de aula virtual

utilizado pelos alunos do CEDERJ. Testes �nais do sistema piloto.

Atividade 5: Lançamento do piloto. Sistema RIO disponível para todos os alunos do

CEDERJ do urso de Tenologia em Sistemas de Computação. Monitoração do sistema

RIO.

Ativ. Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

1 X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X

4 X X X X

5 X X X X
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