
Projeto GRADEp
Middleware para gerenciar um ambiente de grade pervasiva
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1. Proponentes do Projeto

1.1. Grupo de Trabalho:

Computação em Grade pervasiva - GRADEp.

1.2. Coordenador:

Cláudio Fernando Resin Geyer.

1.3. Parcerias:

Um ambiente de grade (Grid Computing) será formado por instituições de ensino superior
do Rio Grande do Sul - GRADErs - do qual participam:

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FRGS) - Instituto de In-
formática - Grupo de Pesquisa em Processamento Paralelo e Distribuı́do (GPPD),
coordenação: prof. Cláudio Geyer;

• Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Centro de Tecnologia - Grupo de
Pesquisa em Sistemas de Computação Móvel (GMob), coordenação: profa. Iara
Augustin;

• Universidade Católica de Pelotas (UCPel) - Escola de Informática - Grupo de
Pesquisa em Processamento Paralelo e Distribuı́do (G3PD), coordenação: prof.
Adenauer C. Yamin;

• Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - Centro de Informática - Seção de
Gerenciamento de Redes e Suporte Tecnológico, coordenação: prof. João Ladis-
lau Barbará Lopes.

• Universidade de Passo Fundo (UPF) - Instituto de Ciências Exatas e Geociências
- Grupo de Pesquisa Compadi, coordenação: prof. Marcelo Trindade Rebonatto.

• Universidade da Região da Campanha (URCAMP) - Centro de Ciências da Econo-
mia e Informática, coordenação: prof. Cristiano Cachapuz e Lima.

1.4. Parcerias Internacionais:

• O Grupo de Trabalho mantém convênio com ID/INRIA - Grenoble, França, na
área de Processamento Paralelo e Distribuı́do; e com o grupo do California In-
stitute of Technology (Caltech) coordenado pelo Prof. Harvey B. Newman, para
pesquisa da Computação em Grade (Grid Computing) no cálculo de Fı́sicas de
Altas Energias.

• Convênio com o Departamento de Informática da Universidade de Minho, Portu-
gal está sendo firmado pelo GT para o desenvolvimento cooperativo de pesquisas
na área de Computação em Grade.



1.5. Duração

12 meses

2. Sumário Executivo

A computação pervasiva (pervasive computing) é uma área recente de pesquisa, con-
siderada o novo paradigma do século 21, que visa fornecer uma computação ”onde se
deseja, quando se deseja, o que se deseja e como se deseja” através da virtualização de
informações, serviços e aplicações. Este ambiente computacional consiste de uma grande
variedade de nodos de diversos tipos, móveis ou fixos, aplicações e serviços interconec-
tados. Neste caso, computação pervasiva também é sinônimo de conectividade perva-
siva, e reflete uma computação altamente dinâmica e distribuı́da. Hoje, a concentração
das pesquisas está em disponibilizar tecnologias-chaves para suportar este novo ambiente
computacional.

Uma dessas tecnologias pode ser a computação distribuı́da em larga-escala,
objeto-foco da computação em grade (grid computing). Aplicações computacionais de
processamento intensivo, executando em uma infraestrutura de grade, estão requerendo o
uso coordenado e compartilhado de recursos em larga-escala disponibilizados por grupos
autônomos referenciados como Organizações Virtuais. A disponibilização desses recur-
sos, pelas organizações, é dinâmica. Isto requer que a aplicação seja construı́da de forma
distribuı́da e adaptativa ao contexto (recursos e serviços) correntemente disponı́vel.

Uma idéia natural é associar-se a esta infra-estrutura a flexibilidade introduzida
pela mobilidade, e tecnologia sem fio, criando uma grade pervasiva: disponı́vel todo o
tempo e acessı́vel de qualquer lugar. Esta integração é um desafio de pesquisa devido ao
fato de que nem as aplicações nem a própria estrutura de suporte podem ser projetadas
com a premissa de recursos e serviços sempre disponı́veis. Isto exigirá, entre outros re-
quisitos, que aplicações e serviços expressem: consciência do contexto (context-aware
computing), comportamento adaptativo, descoberta de recursos e serviços em escala
global, distribuição da funcionalidade em larga escala, formato de dados interoperáveis,
comunicação assı́ncrona com desconexão planejada, gerenciamento pró-ativo, tolerância
às falhas naturais do ambiente móvel, interoperabilidade para tratar a heterogeneidade.

A rede na base do modelo de grade pervasiva é uma rede infra-estruturada, com-
posta por uma parte fixa e outra móvel, disponibilizando o acesso pervasivo à computação,
e a comunicação em escala global. Os dispositivos móveis funcionam como portais, não
armazenam dados nem código de forma permanente. A rede cria a visão de um grande
computador virtual, o qual provê serviços contextualizados e sob demanda. De forma
transparente (implicita) ao utilizador, este computador gerencia o armazenamento de da-
dos e código, assim como as atividades do usuário. Desta forma, uma aplicação não é
instalada nos dispositivos; dados e código não são residentes nele, como ocorre hoje. As
aplicações são móveis e distribuı́das e podem ser disparadas a partir de qualquer nodo
do sistema, incluindo um PDA; seus componentes serão espalhados pela rede e adapta-
dos aos recursos correntemente disponı́veis nos nodos; consultas aos resultados parciais
podem ser realizadas independente da localização do usuário e do dispositivo em uso.
Gerentes, empresários e cientistas tem interesse nesse grau de flexibilidade, onde o cont-
role pode ser exercido de forma não-presencial.

A integração entre mobilidade e computação em grade enfatiza uma série de prob-
lemas a serem vencidos para diminuir o impacto que as constantes variações no grau
de disponibilidade de recursos e serviços causam nas aplicações. Entre estes, citam-se:
restrições dos recursos dos nodos móveis, restrições impostas pelo ambiente sem fio como



desconexões frequentes e baixa largura de banda, desconexão voluntária para economia
de energia do dispositivo móvel, escalabilidade devido ao movimento dos usuários. Es-
sas questões foram analisadas pelo Grupo de Trabalho, e uma infra-estrutura de software
para suporte a este cenário foi proposta e modelada como resultado deste estudo. Na
base da arquitetura de software derivada dessa análise está o conceito de consciência do
contexto, o qual permite a identificação de alterações no estado dos recursos e o disparo
automático de uma adaptação de código na aplicação para ajustar-se ao novo consumo
de recursos/serviços. Simulações iniciais foram realizadas e atestam a viabilidade da ar-
quitetura proposta.

O Grupo de Trabalho GRADEp propõe, então, a implementação de um mid-
dleware para gerenciamento das aplicações e do ambiente de grade pervasivo, e a
disponibilização de uma interface de programação (API) para a construção de aplicações
que executam neste ambiente. Frameworks para aplicações-modelo, como master-
workers, também serão modelados e disponibilizados.

Vários domı́nios de aplicações podem se beneficiar desta infra-estrutura de
programação e gerenciamento da execução. Entre estas, citam-se: (a) aplicações
cientı́ficas, tais como a bioinformática e o processamento de alto desempenho; (b)
simulações; (c) aplicações comerciais, como mineração de dados, comércio eletrônico
e sistemas de informação distribuı́dos em geral.

2.1. Projeto Piloto

A integração de computação móvel, computação em grade e computação consciente do
contexto foi tema de doutorado de integrantes deste Grupo de Trabalho e resultou na mo-
delagem de uma arquitetura de software. Baseado nesta modelagem, o middleware para
disponibilizar e gerenciar um ambiente de grade pervasivo é adaptativo e baseado em
serviços. O middleware é estruturado em um núcleo mı́nimo e em serviços plugáveis sob
demanda. Os principais serviços fornecidos pelo middleware estão organizados em sub-
sistemas que gerenciam: (a) o acesso pervasivo aos recursos e serviços; (b) a adaptação;
(c) o reconhecimento do contexto; (d) a execução distribuı́da; (e) a comunicação; (f) a
descoberta e gerenciamento de recursos/serviços.

Numa primeira etapa, serão implementados os serviços relativos ao núcleo
mı́nimo, à comunicação, à execução distribuı́da e ao acesso pervasivo. Estes serviços
compõe a base para o projeto de aplicações-testes. A segunda etapa implementará o
núcleo mı́nimo e a execução distribuı́da em PDAs. Após esta etapa, poder-se-á inserir
PDAs como nodos de execução da arquitetura. A etapa seguinte incorporará os demais
serviços ao middleware.

Aplicações-testes serão desenvolvidas durante as etapas para comprovar a via-
bilidade e adequabilidade da solução implementada, além de permitirem uma reavaliação
das decisões e estratégias adotadas. Estas aplicações serão executadas envolvendo a infra-
estrutura de rede e recursos disponibilizados pelas instituições participantes, que formam
a GRADErs: UFRGS, UFSM, UCPel, UFPel, UPF e URCAMP. O Grupo de Trabalho
estudará a viabilidade de testes de aplicações incluindo recursos disponibilizados pelo
ID/INRIA - Grenoble, França, e pelo DI/Universidade de Minho, Portugal. Outra possi-
bilidade a ser avaliada é o teste de aplicações expandindo a GRADErs para incluir outras
instituições nacionais que o GT mantém atividades conjuntas, entre estas: Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), coordenação: prof. Alberto Santoro; Grupo de Pro-
cessamento Paralelo e Distribuı́do da COPPE, coordenação: profa. Inês Dutra; e o Labo-
ratório Nacional de Computação Cientı́fica (LNCC), coordenação: Bruno Schulze. Estas
aplicações serão a base para a definição dos frameworks de aplicações-modelos.



Experiências realizadas pelo Grupo de Trabalho comprovam a eficácia de uma
estratégia de live-CD contendo o middleware e suas configurações para uso de pessoal
não especializado. Desta forma, esta estratégia será usada para o repasse de tecnologia
aos interessados.

A dificuldade de adotar a tecnologia de grade pelas empresas deve-se, em parte, à
complexidade do gerenciamento do software de computação em grade, e do conhecimento
exigido para a programação das aplicações. Com este piloto, espera-se disponibilizar uma
infra-estrutura para o projeto de aplicações que simplifique a tarefa de produzir, executar e
gerenciar aplicações distribuı́das conscientes do contexto que executam em um ambiente
de grade pervasiva.

3. Transferência de Tecnologia

A transferência de tecnologia se dará ao longo do projeto pela disponibilização de um
sı́tio contendo as informações, publicações e resultados parciais do projeto.

Ao final do projeto, será disponibilizado o software do middleware-piloto usando
a estratégia de live-CD.

Os códigos fontes também serão disponibilizados para download na página do
projeto.

Frameworks, com código de aplicações-protótipos e documentação UML, serão
disponibilizados na página do projeto, para facilitar a programação de aplicações uti-
lizando a Interface de Programação (API) projetada.

Durante o desenvolvimento do projeto poderão ser oferecidos cursos sobre Grade
Computacional, COmputação Móvel e Sistemas Pervasivos.


