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1. Título 

VCG - Virtual Community Grid 

2. Coordenador 

 Bruno Schulze 
 LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica 
 Av. Getulio Vargas, 333, Quitandinha, Petrópolis, Rio de Janeiro 
 Sala: 2A48 Tel: (24) 2233-6253 
 CV Lattes - http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4799759J7 

3. Resumo 

A proposta deste projeto é construir uma infra-estrutura de Grade 
Computacional para agregar recursos por adesão. A arquitetura do projeto é 
baseada em middlewares, tais como: Globus Toolkit e Condor. Baseado nestes 
middlewares são construídos serviços específicos para atender as 
necessidades da comunidade participante do projeto que são reunidos em um 
site web através de um Portal. As principais funcionalidades deste Portal são 
as seguintes: controle de adesão, geração de certificados temporários de 
máquina e usuários, submissão de jobs, monitoramento dos recursos, scripts 
customizados de instalação e verificação do nível de segurança dos nós. 

4. Parcerias 

As instituições parceiras que participam do projeto são as mesmas de Sub-Projeto 
Giga – InteGridade (UFF, UNICAMP, CBPF, e UFRGS) e adicionalmente outras que 
tem participado em atividades e/ou mostrado interesse (PUC-Rio, IME-RJ, UFRJ, 
UERJ) e que venham a se interessar proximamente. 

5. Duração do projeto 

12 meses 

6. Sumário executivo 

O projeto tem por objetivo promover o desenvolvimento de uma infraestrutura de grade 
computacional pública e baseada no modelo de adesão. A grade será pública pois não 
será cobrado nenhum valor monetário para utiliza-la, entretanto seu uso será restrito 
aos usuários previamente cadastrados e que cooperam com a mesma compartilhando 
os recursos das máquinas por eles incluídos no ambiente.  
 
Para facilitar o processo de uso e compartilhamento de recursos a grade será baseada 
em um modelo de adesão semelhante àquele provido pelo World Community Grid 
(WCG), ou seja, os usuários interessados em utilizar a grade deverão se cadastrar 
através de um portal web e aceitar a política de segurança e uso da grade e esta 
política, assim como a de utilização da grade serão baseadas na Norma Nacional de 
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Segurança da Informação (NBR ISO/IEC 17799:2005). 
 
Uma vez cadastrados, os usuários poderão utilizar um dos pacotes de instalação 
customizados, disponibilizados no portal para realizar a instalação dos softwares 
necessários à permitir o uso das máquinas como nós da grade.  
 
Ao contrário do que ocorre com o projeto WCG, onde o processo de submissão de 
tarefas é unilateral, ou seja, somente o comitê do WCG pode selecionar e enviar as 
tarefas à grade, este projeto permitirá que todos os usuários cadastrados possam 
realizar submissões de trabalhos à grade, desde que eles possuam “créditos” para tal. 
 
Usuários acumulam “créditos” a medida que disponibilizam seus recursos, mesmo que 
eles não sejam totalmente utilizados. Todavia, máquinas diferentes, que 
disponibilizaram recursos por um mesmo período de tempo, mas que possuem 
configurações e tiveram utilização distintas gerarão quantidades de créditos diferentes, 
ou seja, a quantidade de créditos adquiridos não será calculado apenas tendo como 
base o tempo de disponibilização, mas sim a quantidade e a “qualidade” dos recursos 
disponíveis e que foram utilizados. Outra forma de adquirir créditos será receber a 
transferência espontânea de créditos de outro usuário, esta segunda forma pode ser 
utilizada por parceiros de pesquisa, onde um não possui créditos disponíveis e outro 
pode transferir parte de seu saldo atual para a conta do primeiro. 
 
O portal mencionado acima será o responsável pela gerência do processo de adesão 
de novos usuários, pelo monitoramento dos recursos da grade, pelo processo de 
análise de segurança dos nós, pelo processo de submissão de tarefas à grade e pela 
gerência dos créditos de cada usuário. O portal conterá ainda uma FAQ, onde os 
usuários poderão postar suas dúvidas, bem como consultar as respostas enviadas, e 
permitirá ainda o download dos pacotes de instalação de ambos os middlewares 
utilizados (Globus 2.4.2 e Condor). O Globus é construído sobre um conjunto de 
serviços que formam a sua infraestrutura, os quais são os seguintes: Globus Resource 
Allocation Management (GRAM), Metacomputing Directory Service (MDS) e Protocol 
Extensions to FTP for the Grid (GridFTP). Cada um destes serviços possuem uma 
interface e linguagem para interagir com eles, tais como: Resource Specification 
Language (RSL), comandos shell, Application Programming Interface (API), entre 
outras formas. 
 
Uma das funções do portal é de autenticar o usuário, determinando sua identidade e 
seu nível de acesso, algo essencial para um ambiente com múltiplos domínios 
administrativos. Esta autenticação respeitará os padrões impostos pela Globus 
Security Infrastructure (GSI). Esta autenticação será obtida com a criação de uma 
credencial de proxy.  
 
Com o uso do proxy, o usuário deve identificar-se uma única vez na Grade a fim de 
utilizar os recursos disponibilizados neste ambiente. Uma vez realizado o processo de 
autenticação, no portal, os usuários terão acesso à cinco áreas: gerência da conta, 
submissão, monitoramento, FAQ e download. Na seção de Gerência da conta o 
usuário poderá realizar: a alteração de seus dados pessoais, menos o CPF/CNPJ, que 
será utilizado como identificação única dos usuários; realizar a transferência de 
créditos, verificar como seus créditos foram utilizados e verificar o saldo atual. Na 
seção de monitoramento, será possível obter informações sobre: o estado atual de 
suas máquinas; a utilização dos recursos por outros usuários; quais tarefas foram 
executadas; penalidades aplicadas ao usuário devido o mal funcionamento de algum 
recurso ou por ter violado a política de segurança do ambiente. 
 
A área de submissão de tarefas à Grade tem o intuito de proporcionar uma interface 
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mais amigável aos usuários não familiarizados com o ambiente de Grade 
Computacional. No protótipo do Portal será utilizado o Globus Toolkit 2.4 e o Condor 
como middlewares, esta área do portal permitirá abstrair de seus usuários o processo 
de interação com o Globus, conseqüentemente tende a estimular o uso da Grade por 
usuários “leigos” aos conceitos de interação intrínsecos a uma Grade. 
 
Uma outra função desta seção é a transferência de arquivos interna e externa à 
Grade. A primeira consiste em realizar o upload e download de arquivos através de 
uma interface web dedicada. A segunda é transferência de arquivos entre os nós da 
Grade, esta segunda transferência deve respeitar a política de segurança especificada 
pela GSI. Ressaltando, que o globus mapeia os usuários da Grade para contas locais 
do sistema. Isto permite aos proprietários dos recursos delimitar as permissões dos 
usuários do Grid e garantir a sua autonomia local.  
 
A seção de submissão permite aos seus usuários realizar consultas sobre os recursos 
disponíveis na Grade Estas consultas podem ser refinadas para as seguintes formas: 
tipos de processador, memória disponível, espaço em disco e carga da maquina. 
Lembrando, que os resultados destas consultas retornam somente os recursos as 
quais o usuário tem permissão de execução. Estes resultados permitem a seleção de 
um subconjunto do conjunto dos nós disponíveis na Grade para a execução de uma 
determinada tarefa. Depois desta seleção é possível enviar a tarefa à Grade com os 
parâmetros necessários para sua execução. Esta seção também permite aos seus 
usuários agendar tarefas, acompanhar o andamento de sua submissão, além de 
receber uma mensagem através de e-mail quando a tarefa finalizar sua execução.  
 
Já os usuários administradores do ambiente terão acesso a mais algumas áreas, das 
quais destacam-se: a seção de Análise de segurança e Monitoramento geral dos 
recursos da grade. Na primeira seção será possível realizar e acompanhar exames 
periódicos de segurança nas máquinas da grade, estes exames serão realizados 
utilizado-se o próprio middleware e permitirão verificar o estado de cada nó quanto a 
política de segurança do ambiente. Desta forma, as máquinas que não estiverem 
aderentes a política, não serão utilizadas para executar tarefas, bem como não 
gerarão créditos para seus proprietários. Uma vez detectadas anomalias em uma 
determinada máquina será solicitado ao proprietário a correção da mesma. 
  
Na seção de Monitoramento geral dos recursos da grade os administradores poderão 
ter uma visão completa do ambiente, contendo: nós ativos; nós ativos mas sem 
permissão para execução devido a não aderência à política; nós inativos; nós 
bloqueados devido a realização de ações suspeitas do ponto de vista da segurança; 
processos sendo executados, recursos disponíveis, utilização da grade por parte dos 
usuários e monitoramento das contas dos usuários. 
 
Além do portal e do middleware, fazem parte do projeto os pacotes customizados de 
instalação do Globus 2.4.2 e do Condor. Tais pacotes conterão versões adaptadas dos 
softwares anteriores de modo que, uma vez instalados, as máquinas automaticamente 
serão publicadas nos respectivos servidores de dados. A primeira versão do protótipo 
possuirá pacotes customizados para máquinas baseadas em Linux, Solaris e IRIX, 
contudo a versão final deve apresentar os pacotes para instalação em máquinas 
basedas em Windows 2000 ou superior. 
 
Outro componente é o sistema de controle de créditos e publicação de dados, que 
será parte dos pacotes de instalação e tem por objetivo, realizar a coleta de dados 
necessária à realização dos cálculos dos créditos a serem somados às contas dos 
usuários e gerados pelas máquina sob seu controle.  
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Finalmente, para viabilizar o uso dos certificados digitais necessários ao 
funcionamento do Globus Toolkit, será implementada uma Autoridade Certificadora 
(CA) baseada no software openCA. Assim como será utilizada uma modificação do 
software Myproxy para o fornecimento dos certificados de usuário e máquinas, 
requeridos para que dispositivos com o Globus instalado possam receber trabalhos 
submetidos pelos usuários, que estão trabalhando em outros nós da grade, ou a partir 
do próprio site de Submissão.  
 
Com o intuito de facilitar o processo de solicitação e emissão de certificados de 
usuários e máquinas será utilizada uma versão modificada do MyProxy. Este serviço 
permitirá que usuários possam fazer, de uma forma simples e funcional, a requisição 
de um certificado de uso da grade. Após esta requisição, este poderia de posse de seu 
certificado temporário, requisitar também um certificado para seu dispositivo, 
principalmente para que este possa interagir diretamente com a grade (em um 
processo de renderização de imagens, por exemplo), é importante salientar que o uso 
de certificados temporários não exclui a idéia de uma CA, já que esta é quem 
forneceria certificados que ficariam em um repositório protegido pela segurança do 
sistema de arquivos local, para que sejam fornecidos a usuários e máquinas, quando 
estes forem requisitados, cabendo também, toda a responsabilidade do uso dos 
certificados aos usuários que fizerem a requisição. 
 
O uso de certificados de máquina com um curto período de validade, algo em torno de 
alguns dias, forçará a solicitação periódica de um novo certificado, permitindo com isto 
um maior controle das máquinas que realmente estão ativas no ambiente, uma vez 
que esta solicitação de certificados será realizada de forma automática, as máquinas 
que estiverem com certificados vencidos podem ser consideradas como máquinas que 
foram inseridas na grade, mas que foi removida logo em seguida e não deve 
contabilizada no processo de geração de créditos, nem no processo de monitoramento 
de recursos. 
 
A infraestrutura básica da grade será formada inicialmente por cinco máquinas, todas 
elas rodando o sistema operacional Debian Linux versão Stable, e interligadas através 
de uma rede Gigabit Ethernet. A primeira máquina será exclusivamente utilizada para 
emissão dos certificados digitais utilizados pelo Globus, a segunda será usada como 
nó central do conjunto de máquinas da grade que possuem o Condor instalado, a 
terceira será utilizada como servidor GIIS, utilizado pelo Globus para gerenciar as 
informações dos nós da grade, a quarta máquina será utilizada para a instalação 
servidor que irá hospedar o Portal utilizado como front-end com os usuários e a quinta 
máquina será utilizada como servidor de banco de dados, o qual registrará: todas as 
transações realizadas pelo Portal, os dados das contas dos usuários bem como os 
créditos associados a elas. 
 
A versão final do protótipo do Portal será desenvolvida em JSP e o banco de dados 
utilizado para registrar as transações será o postgreSQL. 
   
Na segunda etapa do projeto o foco será o aprimoramento do pacote de instalação e a 
segurança. O primeiro ponto deve consistir em conseguir uma configuração mínima 
que por outro lado satisfaça os requisitos do projeto, e na pesquisa de outros gerentes 
de recursos além do Condor como o proposto em [ALUARM]como opções de 
instalação, que podem oferecer maior portabilidade e uma instalação mais leve. O 
segundo ponto deve incluir a implementação de sandbox para garantir no possível a 
estabilidade do sistema em caso de falhas do software submetido. 
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7. Ambiente para testes do protótipo 

O ambiente de teste a ser utilizado pelo protótipo será aquele provido pelas máquinas 
adquiridas, segundo descrição acima, assim como as máquinas que forem incluídas 
ao ambiente através da adesão. 
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9. Outros projetos 

- Projeto Interfaces de Aplicações no Uso de Grids (Ago. 06 – Jul.08) – coordenador 
CNPq, Apoio Técnico a Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica 

- Projeto ComCiDis - Computação Científica Distribuída (Mar.02 – Mar.08) – 
coordenador 
O Projeto ComCiDis é apoiado pelo PCI/LNCC desde 2002, no tema de Grids 
Computacionais e Aplicações. Conta com equipe variada ao longo de sua existência. Inclui 
o desenvolvimento de ambiente de Grid, com portal e interfaces de aplicações com o 
objetivo de facilitar a execução sobre o ambiente distribuído experimental de Grid 
implantado. Faz uso da rede gigabit experimental do Projeto InteGridade. Diversas 
colaboram diversas instituições a nível nacional e internacional. Com inserção na iniciativa 
de Grid nacional do SINAPAD. http://comcidis.lncc.br 

- Projeto Giga-InteGridade (Dez.04 – Jul.07) - coordenador 
É um projeto multi-institucional selecionado na chamada RNP 1/2004 com apoio RNP, 
FINEP, FUNTTEL, LNCC. Visa desenvolvimentos em middleware para grids sobre a Rede 
Giga. Participam LNCC, UNICAMP, UFF, CBPF, UFRGS e o NCSA (National Center 
forSupercomputing Applications). O desenvolvimento envolve conhecimento de Grids 
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como por exemplo o uso do middleware Globus, o uso e a programação de escalonadores, 
além de programação web e das aplicações (como por exemplo bioinformática e medicina). 
http://integridade.lncc.br 

- Colaboração NCSA (Mai.03 – presente) – coordenador 
Colaboração com o National Center for Supercomputing Applications – NCSA em 
ciberinfraestruturas e ciberambientes de computação em grid, com a realização de diversos 
eventos em conjunto, e visitas técnicas mútuas, com acordo de colaboração formal assinado 
em Janeiro.2004 entre LNCC e NCSA. Seminários, workshops, visitas técnicas, reuniões 
técnicas de parceiros internacionais, e participação da conferência Super Computing - 
SC05. 

- Projeto Giga-Sinergia (Jan.05 – presente) – pesquisador 
É um projeto multi-institucional selecionado na chamada RNP 1/2004 com apoio RNP, 
FINEP, FUNTTEL. Participam LNCC, UNICAMP, UFF, CBPF, PUC-Rio, UFES e o 
NCSA. 

- Projeto Giga-HEP (05 – presente) – pesquisador 
É um projeto multi-institucional selecionado na chamada RNP 1/2004 com apoio RNP, 
FINEP, FUNTTEL. Participam COPPE/UFRJ, ComCiDis/LNCC, CERN. Parceria com o 
projeto EGEE – EELA. 

- Projeto PRONEX/ FAPERJ - (03 – presente) – pesquisador 
PRONEX/ FAPERJ Modelagem Computacional em Engenharia e Ciências Aplicadas - é 
uma continuação natural do PRONEX anterior em: Modelagem, Análise e Simulação 
Computacional em Engenharia e Ciências Aplicadas, desenvolvido no período de fevereiro 
de 1998 a fevereiro de 2003. O Núcleo de Pesquisa que propõe o Projeto está integrado 
basicamente pelos pesquisadores vinculados às Coordenações de Mecânica Computacional; 
Matemática Aplicada e Computacional; e Ciências da Computação do LNCC. 

- Projeto SINAPAD (2003 – presente) – pesquisador 
Desenvolvimento relacionado a grades computacionais (plataformas e aplicações) para 
computação científica distribuída (ComCiDis) no âmbito do Sistema Nacional Alto 
Desempenho, o qual é composto por Centros Nacionais de Alto Desempenho 
(CENAPADs): LNCC, UFMG, UNICAMP, UFRJ, UFC, UFRGS, INPE. 

- Projeto MACC (2006 – presente) – pesquisador 
Desenvolvimento relacionado a grades computacionais para Computação Científica 
Distribuída (ComCiDis) no âmbito de aplicação em Simulações Médicas no Projeto MACC 
– Medicina Assistida por Computação Científica, o qual é composto por diferentes centros 
de referência. 
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