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1. Concepção do serviço 

1.1. Descrição do serviço proposto 

O Grupo de Trabalho Virtual Community Grid (VCG) propõe o desenvolvimento e 
implantação de um serviço piloto de processamento de alto desempenho baseado 
em tecnologia de middleware para grades computacionais na rede da RNP. O objetivo 
final do GT é oferecer aos usuários dessa rede um ambiente para execução distribuída 
de tarefas computacionais que aproveite recursos ociosos de máquinas (tipicamente, 
computadores pessoais, mas sem o impedimento de se envolver clusters ou mesmo 
computadores de grande porte) ligadas a essa rede. O acesso dos usuários a esse 
ambiente deve ser o mais simples possível, usando preferencialmente tecnologias 
amplamente difundidas entre os mesmos, como a Web.  

 O processo de formação e expansão da grade proposta neste GT segue um 
esquema fortemente baseado na colaboração entre os grupos de pesquisa 
interessados no uso do serviço piloto. Nesse esquema, todos os usuários são ao 
mesmo tempo consumidores e provedores de recursos para a execução de tarefas 
computacionais. O consumo e a provisão de recursos são geridos por um modelo 
econômico baseado em trocas de créditos entre projetos. Para poderem usufruir o 
serviço, usuários devem aderir a projetos previamente criados na grade; do mesmo 
modo, máquinas que sejam incluídas como recursos computacionais na grade são 
associadas a projetos específicos. Nesse modelo de troca, um projeto acumula 
créditos conforme seus recursos são utilizados por tarefas computacionais de usuários 
de outros projetos. Os créditos desse projeto podem então ser utilizados por seus 
usuários na submissão de tarefas computacionais a recursos associados a outros 
projetos. 

 A principal utilidade do serviço piloto proposto está em seu potencial para 
fomentar a colaboração entre os grupos de pesquisa que compõem o sistema 
nacional de pesquisa – basicamente, as Unidades de Pesquisa e as Instituições de 
Ensino Superior brasileiras. Em primeiro lugar, o serviço permite a seus usuários 
reduzir gastos com aquisição de recursos computacionais por meio do 
compartilhamento remoto dos recursos já existentes e, mais importante, sem a 
necessidade desses grupos de pesquisa desenvolverem e implantarem a infra-
estrutura de software necessária (o middleware) para que esse compartilhamento seja 
possível. Em segundo lugar, não só recursos de hardware podem ser compartilhados 
no âmbito desse serviço, mas também recursos de software. Os grupos de pesquisa 
que usufruem o serviço básico provido pela grade podem agregar valor ao mesmo por 
meio da disponibilização dos módulos de software resultantes de suas pesquisas sob 
a forma de serviços de domínio específico. Os serviços de domínio específico 
disponibilizados na grade podem ser usados por outros grupos de pesquisa, inclusive 
de maneira coordenada, por meio da especificação de workflows científicos.  

 É importante apontar a relação entre o serviço piloto proposto e outras 
iniciativas semelhantes nas quais a RNP se insere e, desse modo, salientar a 
importância do serviço. 
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 Uma dessas iniciativas é o SINAPAD (Sistema Nacional de Processamento de 
Alto Desempenho), que se destina a proporcionar poder computacional ao sistema 
nacional de pesquisa por meio da interligação, via rede da RNP, de 8 CENAPADs 
(Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho) distribuídos por 7 
estados brasileiros. Esse sistema propõe, em última análise, a formação de um grande 
cluster multisítio, cujos recursos computacionais – clusters e computadores de grande 
porte – são dedicados à provisão de processamento de alto desempenho. Essa 
característica se contrapõe à proposta deste GT, de formação de um serviço a partir 
do aproveitamento de recursos computacionais ociosos de máquinas. 

 Outra iniciativa com envolvimento da RNP é a EELA (E-Infrastructure shared 
between Europe and Latin America), que propõe a integração de projetos de e-ciência 
europeus e latino-americanos, disponibilizando aos pesquisadores envolvidos uma 
infra-estrutura computacional de alto desempenho e com grande capacidade de 
armazenamento de dados. A RNP atua nessa iniciativa basicamente por intermédio da 
coordenação do suporte de redes da mesma, bem como da hospedagem do grupo de 
engenharia da RedCLARA (Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas). O 
serviço proposto neste GT traz à RNP uma nova perspectiva – a de ser também (de 
maneira indireta) uma provedora de infra-estrutura computacional, e não somente 
de comunicação – que a coloca ainda mais contextualizada dentro dos grandes 
desafios da pesquisa nacional. 

1.2. Identificação do público alvo 

O serviço proposto tem como público-alvo todos os pesquisadores das áreas do 
conhecimento em que a computação de alto desempenho tem papel importante. Isso 
envolve a própria computação (simulação do comportamento de grandes redes de 
computadores), a biologia (análise genômica), a química (predição de estruturas de 
proteínas), a física (estudo de partículas e altas energias), a meteorologia (previsão de 
mudanças climáticas), a medicina (estudo de fenômenos epidemiológicos, simulação 
do comportamento do fluxo sangüíneo) e a sociologia (análise de interações sociais 
em comunidades digitais), entre várias outras áreas. 

2. Definição do serviço piloto 

2.1. Arquitetura do serviço piloto 

O serviço piloto proposto neste GT deve oferecer 4 funcionalidades básicas: (i) adesão 
de usuários e projetos à grade; (ii) instalação e inclusão de máquinas na grade; (iii) 
submissão de tarefas à grade; e (iv) monitoramento de recursos e tarefas na grade. 
Essas funcionalidades são apoiadas em 4 servidores principais, que implementam o 
que é denominado neste GT de Núcleo da Grade VCG: (i) Portal VCG; (ii) Servidor de 
Certificação; (iii) Servidor de Gerência; e (iv) Portal de Administração. Todos esses 
servidores obtêm e atualizam informações sobre o funcionamento das máquinas que 
compõem a grade, bem como sobre seus usuários e projetos, em um repositório 
centralizado também presente no Núcleo da Grade.  
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 A Figura 1 ilustra a arquitetura do serviço proposto, identificando as principais 
funcionalidades, servidores, atores e fluxos de informações previstos no mesmo. 
Conforme apresentado na figura, indica-se a instalação de 4 máquinas servidoras na 
RNP para compor o Núcleo da Grade VCG. Duas das máquinas servidoras – os 
Servidores de Certificação e de Administração/ repositório – devem ficar sem conexão 
direta com outras máquinas fora do Núcleo da Grade. Dado que o Servidor de 
Administração é relativamente simples e o acesso ao mesmo deve ser restrito, prevê-
se o uso dessa mesma máquina servidora para hospedar o repositório centralizado do 
serviço. As duas máquinas servidoras restantes são utilizadas para hospedar o Portal 
VCG e o Servidor de Gerência. Essas duas máquinas são as únicas que terão acesso 
à máquina que hospeda o repositório centralizado. Além das 4 máquinas que 
compõem o Núcleo da Grade VCG, é indicada também a instalação de uma máquina 
em algumas das instituições participantes, para a hospedagem de um gerente VMS 
(VCG Management System) local, necessário à funcionalidade de monitoramento 
hierárquico de recursos e tarefas (vide Seção 2.3). É recomendado o uso do sistema 
operacional Debian Linux em todas essas máquinas. 

 As 4 funcionalidades que compõem o serviço são descritas na Seção 2.1.1, e 
os 4 servidores na Seção 2.1.2. É importante lembrar que a arquitetura, as 
funcionalidades e os servidores apresentados nesta proposta já foram, em grande 
parte, detalhados nos Relatórios RT2 (“Proposta do Protótipo”) e RT3 (“Avaliação dos 
Resultados do Protótipo”) da fase 1 deste GT, sendo repetidos de maneira resumida 
nesta proposta por conveniência. Na Seção 2.3 são identificadas algumas 
funcionalidades adicionais que pretende-se incorporar (ou avaliar como passíveis de 
incorporação) como parte do serviço proposto, destacando o envolvimento das 
instituições parceiras nesse processo. 
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Figura 1: Arquitetura do serviço proposto. 
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2.1.1. Funcionalidades do serviço proposto 

Adesão de usuários e projetos 
O cadastro é o passo inicial para o usuário que deseja utilizar o serviço. Para realizar o 
cadastro é necessário que o usuário acesse a página web de adesão, que é provida 
no Portal VCG – passo (A.1) da Figura 1 –, e forneça seus dados pessoais. A 
confidencialidade e integridade dos dados do usuário são providas através da 
criptografia tanto no armazenamento como no transporte dessas informações pela 
rede – passo (A.2) da Figura 1. O cadastro de um usuário no serviço fica pendente até 
o momento de sua aprovação – passos (A.3) e (A.4) da Figura 1. Durante o processo 
de cadastro o usuário identifica se deseja aderir a um projeto existente ou criar um 
novo, tornando-se assim um coordenador de projeto. Em caso de criação de um novo 
projeto, este deverá ser aprovado pela administração do serviço, sendo realizada por 
intermédio de uma página web acessível através do Servidor de Administração. No 
caso em que o usuário deseja aderir a um projeto existente, o coordenador do 
respectivo projeto deverá aprovar a participação do novo usuário, o que pode ser feito 
através de uma página web acessível através do Portal VCG. Após a aprovação de 
um usuário por um coordenador de projeto ou administrador do serviço, é requisitado 
junto ao Servidor de Certificação a criação de um certificado digital para o usuário, a 
fim de que o mesmo esteja habilitado a submeter tarefas através do Portal VCG – 
passo (A.5) da Figura 1. 

Instalação e inclusão de máquinas 
Dois instaladores – completo e básico – foram desenvolvidos para os usuários do 
serviço com o intuito de facilitar o processo de instalação dos pacotes de software 
necessários para que uma máquina seja incluída no serviço como provedora de 
recursos. O instalador completo foi concebido para ser utilizado em máquinas 
acessíveis diretamente pelo Servidor de Gerência. Esse instalador controla o processo 
de instalação do Globus Toolkit, do Condor Master, do agente VMS e de eventuais 
dependências não atendidas pelo sistema operacional na máquina onde é feita a 
instalação. Esse instalador efetua também a criação na máquina de contas locais 
necessárias ao Globus Toolkit durante o processo de execução das tarefas 
submetidas através do Portal VCG. Essas contas locais são mapeadas em contas de 
usuários do serviço. Já o instalador básico é usado em máquinas sem possibilidade de 
acesso direto pelo Servidor de Gerência. Esse instalador controla o processo de 
instalação do Condor Slave e de eventuais dependências não atendidas pelo sistema 
operacional. O acesso a essas máquinas, nesse caso, se dá por meio de uma 
máquina intermediária que tenha sido preparada por meio do instalador completo. Um 
exemplo de aplicação do instalador básico é em nós de um cluster, em que 
tipicamente só o nó-cabeça é acessível externamente ao mesmo. 

 Durante o processo de instalação completa, deve ser feita uma associação 
“máquina x usuário x projeto” – passo (I.3) da Figura 1 – que permita que a máquina 
incluída na grade possa ser identificada como um recurso válido e, além disso, que 
possa computar créditos para o projeto que a disponibiliza na grade, conforme essa 
máquina seja utilizada pelas tarefas de usuários de outros projetos. Para que essa 
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associação seja possível, é necessário que o usuário informe, durante a instalação 
dos pacotes – passo (I.1) da Figura 1 –, seu hash pessoal gerado durante o processo 
de adesão, e que fica disponível ao usuário através do Portal VCG. Esse 
procedimento permite ao instalador requisitar ao Servidor de Certificação, via Servidor 
de Gerência, a geração automática de um certificado que garanta a autenticidade da 
máquina junto à grade – passo (I.2) da Figura 1.  

Submissão de tarefas 
Um conjunto de páginas web acessíveis via Portal VCG – passo (S.1) da Figura 1 – 
implementa a funcionalidade de submissão de tarefas: (i) descrição de tarefas; (ii) 
criação de certificado proxy; (iii) submissão de tarefas; (iv) gerência de tarefas; e (v) 
gerência de arquivos. 

 A página de descrição de tarefas permite aos usuários do serviço criar, editar e 
excluir descrições de tarefas. Isso permite aos usuários reutilizar descrições de 
tarefas, adaptando-as aos recursos disponíveis na grade no momento de uma 
submissão.  

 A página de criação de certificados proxy permite ao usuário requisitar, junto ao 
Servidor de Certificação, a criação de um certificado de curta duração (certificado 
proxy) – passo (S.2) da Figura 1. A criação do certificado está condicionada a uma 
senha de usuário específica para esse fim, senha esta distinta da senha de login no 
Portal VCG. As demais páginas – seleção de recursos e submissão de tarefas, 
gerência de tarefas e gerência de arquivos – só são acessíveis caso o certificado 
proxy tenha sido previamente criado por meio dessa página. 

 A página de submissão de tarefas permite que o usuário – passo (S.3) da 
Figura 1 – selecione os recursos disponíveis na grade que sejam mais adequados à 
execução de suas tarefas. A funcionalidade de monitoramento (descrita adiante) 
permite ao usuário consultar os recursos disponíveis na grade antes da submissão de 
suas tarefas.  

 A página de gerência de tarefas permite ao usuário ter conhecimento, a 
qualquer momento, do estado de suas tarefas e das máquinas em que elas estão 
sendo executadas, assim como oferece ao usuário a possibilidade de cancelamento 
de tarefas em execução.  

 Por fim, a página de gerência de arquivos permite a transferência de arquivos 
diretamente entre as máquinas da grade, assim como o download (upload) de 
arquivos das (para as) mesmas.  

Monitoramento de recursos e tarefas  
A funcionalidade de monitoramento de recursos e tarefas é implementada pelo VMS 
(VCG Management System), um sistema desenvolvido na primeira fase do GT 
exclusivamente para o serviço piloto proposto. O VMS é responsável por prover todo o 
monitoramento das máquinas provedoras de recursos da grade, coletar informações 
sobre o uso ou geração de créditos nessas máquinas, e requisitar automaticamente 
certificados de máquina durante o processo de instalação dos pacotes necessários ao 
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funcionamento da grade nessas máquinas. O VMS atua ainda na renovação dinâmica 
de certificados para máquinas que estiverem com seus certificados para expirar. 

 O VMS é implementado como um sistema agente-gerente. O agente VMS é 
instalado e fica hospedado nas máquinas da grade, monitorando e coletando as 
informações de interesse nas mesmas. O gerente VMS recebe as informações 
coletadas dos agentes VMS, consolidando-as e armazenando-as no repositório 
centralizado para que possam ser consultadas pelo serviço de submissão de tarefas. 

 

2.1.2. Servidores principais do serviço proposto 

Portal VCG 
O Portal VCG tem como principal objetivo possibilitar o acesso via web dos usuários 
do serviço piloto às funcionalidades de submissão de tarefas e de monitoramento de 
tarefas e recursos. O acesso a essas funcionalidades depende do usuário realizar seu 
login junto à página principal do portal. A senha de login que é fornecida pelo usuário 
nessa página trafega protegida pela rede. Para que o login seja efetivado, o usuário 
deve estar previamente cadastrado no serviço, associado a um projeto e ter sido 
aprovado pela administração do serviço. Após o login do usuário no portal, uma 
sessão é mantida para o mesmo, com o objetivo de oferecer-lhe facilidade de acesso 
ao serviço. 

 Além das funcionalidades supracitadas, uma sessão no Portal VCG dá acesso 
também a um conjunto de informações visíveis somente ao usuário da sessão. Dentre 
as informações disponíveis ao usuário, inclui-se páginas web de notificações – onde 
são informadas mudanças no estado do usuário ou do projeto ao qual ele está 
associado – e de download dos instaladores dos pacotes de software necessários 
para que uma máquina proveja recursos à grade VCG. Durante a instalação desses 
pacotes é necessário o hash pessoal do usuário para a geração de certificados de 
máquina, hash este que é disponibilizado ao usuário na página web de download de 
pacotes. Uma sessão no portal associada a um coordenador de projeto permite 
também que o mesmo visualize informações referentes ao seu projeto, tais como 
membros e quantidade de créditos do projeto, e que transfira créditos para 
coordenadores de outros projetos. 

 Por fim, o Portal VCG oferece um conjunto de páginas web contendo 
informações sobre o serviço, como a política vigente de uso e segurança, os 
procedimentos de adesão e de instalação de pacotes, além de documentos, links, 
informativos gerais e listas de discussão relacionados ao serviço. 

 As páginas web para submissão e monitoramento de tarefas foram 
desenvolvidas utilizando o framework Gridsphere para desenvolvimento de portais de 
grades, e necessitam de um servidor web Apache Tomcat hospedado na máquina do 
Portal VCG. As outras páginas web desse portal foram desenvolvidas utilizando a 
linguagem PHP. 
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Servidor de Certificação 
O Servidor de Certificação da grade VCG tem por objetivo determinar, com base em 
certificados digitais, a identidade dos usuários e a quais recursos da grade lhes será 
concedido direito de acesso.1 Esse servidor é composto de uma Autoridade 
Certificadora (AC) e um Sistema Cliente-Servidor de Geração de Certificados (SGC). 
O SGC foi outro sistema desenvolvido na primeira fase do GT exclusivamente para o 
serviço piloto proposto. O SCG foi implementado utilizando o toolkit OpenSSL, 
facilitando assim a inclusão do mesmo no contexto da infra-estrutura de certificação do 
ICP-EDU, por meio da associação do serviço piloto à AC dessa infra-estrutura a ser 
implantada futuramente no LNCC. 

 A geração de certificado de uma máquina é iniciada durante o processo de 
instalação dos pacotes de software na mesma, envolvendo a instalação nessa 
máquina de um módulo cliente do SGC. Esse módulo cria um par de chaves pública-
privada. A chave pública é enviada ao módulo servidor do SGC juntamente com um 
código hash de 32 caracteres que associa a máquina a um projeto (este hash é único 
por usuário e obtido durante o procedimento de adesão do mesmo). Uma vez 
confirmada a validade do hash no banco de dados, o módulo servidor requisita à AC a 
assinatura da chave e retorna ao módulo cliente a chave assinada. Como essa chave 
é pública, não existe comprometimento da segurança. A chave privada associada 
permanece na máquina, sem trafegar pela rede. Terminado esse procedimento, a 
máquina passa a ser associada ao usuário que fez sua inclusão na grade, e os 
créditos gerados por ela passam a ser somados ao projeto ao qual o usuário pertence. 
A assinatura tem validade de 60 dias, sendo necessária uma nova requisição de 
assinatura após a expiração da mesma. 

 A geração de certificado de um usuário é iniciada durante o processo de 
adesão do usuário. Com base no login e senha definidos pelo usuário é criado um par 
de chaves pública-privada, que ficam armazenadas em um repositório hospedado 
junto ao Portal de Submissão e protegidas pelas permissões do sistema de arquivos 
local. Quando o administrador do serviço autoriza a participação de um usuário, ele 
define também o prazo de validade do certificado do mesmo, que será gerado a partir 
da assinatura da chave pública pela AC. O certificado de usuário é então armazenado 
no repositório, podendo ser futuramente utilizado pelo Portal de Submissão para a 
criação dos certificados proxy necessários nos procedimentos de single sign-on e 
delegação de direitos para acesso aos recursos computacionais do serviço. A um 
certificado proxy podem ser atribuídas restrições nos privilégios e no tempo de 
validade mais severas do que o certificado de usuário a partir do qual o proxy foi 
gerado. Isso evita que o comprometimento de uma máquina à qual o certificado proxy 
foi delegado permita ao atacante ter acesso às credenciais originais do usuário. 

Servidor de Gerência 
O Servidor de Gerência da grade VCG corresponde ao gerente VMS, sendo 
responsável pela consolidação e armazenamento das informações coletadas pelos 

                                                        
1 No protótipo proposto, assume-se uma grade sem restrições em relação a que usuários e projetos podem ter acesso 
a que conjunto de recursos computacionais; isto é, uma vez incluída na grade, uma máquina pode ser usada por 
qualquer usuário de qualquer projeto ativo na grade. 
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agentes VMS nas máquinas provedoras de recursos da grade. Esse servidor oferece 
às máquinas da grade VCG um ponto central de comunicação, de modo similar ao 
provido pelo Portal VCG em relação aos usuários da grade. 

Portal de Administração 
O Portal de Administração permite à administração do serviço gerenciar usuários, 
projetos e administradores via web, além de oferecer à mesma acesso privilegiado 
(em diferentes níveis) ao serviço de monitoramento de recursos e tarefas da grade. 
Esse portal é de acesso restrito à administração do serviço; além do controle de 
acesso por login, somente um conjunto predeterminado de máquinas deve ter acesso 
a esse portal.  

 Uma sessão de administrador no Portal de Administração apresenta uma 
página inicial que fornece um conjunto de informações relativas à grade VCG, 
incluindo usuários e projetos ativos e inativos. É obrigatória a existência no portal de 
pelo menos um administrador com privilégios totais. Um administrador com privilégios 
totais tem acesso a uma página web que fornece informações sobre os 
administradores e seus respectivos privilégios e que permite criar outros 
administradores (com privilégios totais ou parciais). Um administrador com privilégios 
totais tem também acesso a uma outra página web contendo um histórico de 
operações realizadas (e respectivos responsáveis) no portal, para fins de auditoria.  

 

2.2. Instituições participantes 

A ampliação do escopo de atuação do GT é fundamental para possibilitar testes mais 
abrangentes do serviço piloto proposto. Nesse sentido, além dos parceiros já 
envolvidos na primeira fase do GT – UFF e CBPF – foram convidadas outras 
instituições para atuarem como usuárias do serviço, com o envolvimento de algumas 
delas também no refinamento do protótipo (vide Seção 2.3). A lista completa das 
instituições participantes nesta segunda fase do GT é apresentada abaixo: 

 CBPF 
Contato: Marcelo Albuquerque (Marcelo@cbpf.br) 

 UFF 
Contato: Vinod Rebello (vinod@ic.uff.br) 

 PUC-Rio 
Contato: Renato Cerqueira (rcerq@inf.puc-rio.br) 

 UERJ 
Contato: Alexandre Sztajnberg (alexszt@uerj.br) 

 UNICAMP 
Contato: Edmundo Madeira (edmundo@ic.unicamp.br) 

 UNISANTOS 
Contato: Fabrício Alves Barbosa da Silva (fabricio.a.b.silva@gmail.com) 
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 UFBA 
Contato: Fabíola Gonçalves Pereira Greve (fabiola@dcc.ufba.br) 

 UFC 
Contato: Rossana Andrade (rossana@ufc.br) 

 UFPR 
Contato: Luis Carlos Erpen de Bona (bona@c3sl.ufpr.br) 

 UFRGS 
Contato: Claudio Geyer (geyer@inf.ufrgs.br) 

 UFU 
Contato: Luis F. Faina (faina@facom.ufu.br) 

 USP 
Contato: Líria Matsumoto Sato (liria.sato@poli.usp.br) 

 IME-RJ 

Contato: Edison Ishikawa (ishikawa@de9.ime.eb.br) e Ronaldo M Salles 
(salles@de9.ime.eb.br) 

 UFMG 

 Contato: Jose Marcos Nogueira (jmarcos@dcc.ufmg.br) 

 UFSCar 

Contato: Helio Crestana Guardia (helio@dc.ufscar.br) 

 

2.3. Refinamento do protótipo 

Para a prestação do serviço piloto, são identificados alguns refinamentos importantes, 
bem como algumas funcionalidades adicionais a serem avaliadas e eventualmente 
implementadas, dependendo de sua viabilidade técnica dentro do tempo previsto para 
esta segunda fase do GT. 

 Do ponto de vista de escabilidade, é importante o desenvolvimento de uma 
estrutura hierárquica para o VMS. Nessa estrutura, vislumbra-se a presença de 
gerentes locais em máquinas hospedadas em algumas das instituições participantes 
do serviço piloto (UFF, UFBA, UFPR, UFU e mais duas instituições, a definir), 
gerentes estes que consolidam as informações de monitoramento coletadas pelos 
agentes, publicando-as no gerente central, hospedado no Núcleo da Grade VCG. 
Esses gerentes locais podem atuar também com gerentes de backup para o gerente 
central. Vale destacar que o VMS já foi inicialmente desenvolvido para ser tolerante a 
falhas; o gerente central não armazena estado, podendo a qualquer momento ser 
substituído por outro. Para isso, alguns agentes na versão atual do VMS fazem o 
papel de gerentes de backup; esses agentes monitoram remotamente seu próprio 
gerente e, ao detectarem uma falha ou a inalcançabilidade do mesmo, entram em um 
processo que elege o novo gerente do sistema. Para esta segunda fase do GT, 
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propõe-se uma pequena alteração no VMS de modo que os gerentes locais façam 
esse papel. 

 Do ponto de vista de usabilidade, são necessárias várias melhorias no Portal 
VCG, em particular nas páginas web relacionadas à funcionalidade de submissão de 
tarefas. Nesse sentido, testes de usabilidade (a princípio, sob coordenação da UFC) 
são fundamentais. Um ponto relacionado à essa funcionalidade previsto inicialmente, 
mas não finalizado na primeira fase do GT, e que pretende-se finalizar nesta segunda 
fase, é o desenvolvimento da re-submissão automática de tarefas não completadas – 
por exemplo, devido a falhas nas máquinas provedoras de recursos. Além disso, 
pretende-se avaliar nesta segunda fase do GT duas funcionalidades adicionais. A 
primeira delas é a descrição de tarefas com interdependências, por meio do uso de 
alguma linguagem de workflow científico. Para essa funcionalidade prevê-se o 
envolvimento da equipe da UNICAMP, que já tem experiência no desenvolvimento 
desse tipo de linguagem [1]. A segunda é o uso ou desenvolvimento de um 
escalonador de tarefas, que permita que a seleção de recursos seja feita de maneira 
(semi-)automática, em função de características de alto nível identificadas pelo 
usuário, como tempo máximo permitido para execução ou quantidade máxima 
permitida de créditos a serem usados. Para essa funcionalidade prevê-se o 
envolvimento da equipe da UFRGS (e eventualmente da PUC-Rio), que também já 
têm trabalhos amadurecidos na área [2,3]. 

 Ainda em relação à usabilidade, pretende-se que o processo de monitoramento 
das máquinas da grade também monitore a validade dos certificados das mesmas 
para que, no caso do certificado estiver por vencer sua validade, um processo faça 
uma nova requisição e revogue o antigo através de uma lista de certificados 
revogados. De modo similar, pretende-se que a validade dos certificados de usuários 
também seja monitorada, sendo os usuários comunicados automaticamente da 
necessidade de renovação desses certificados. 

 Um ponto crítico para o sucesso do serviço é a estabilidade do modelo 
econômico adotado na grade. Conforme mencionado no Relatório Técnico “Modelo de 
Economia da Grade VCG”, é somente a partir do uso mais efetivo da grade VCG por 
parte dos usuários que se pode avaliar a adequação do modelo proposto e, a partir 
daí, propor refinamentos. Essa avaliação é um ponto fundamental que justifica por si 
só esta segunda fase do GT. Alguns pontos, em particular, merecem atenção especial 
em um processo de avaliação da economia proposta, podendo demandar 
desenvolvimentos adicionais, como a definição de políticas de utilização mais 
complexas (como taxas menores de câmbio de créditos entre pares de projetos 
específicos), a possibilidade de agendamento de tarefas para submissão futura, a 
adoção de estratégias de auto-recarga (que privilegiam usuários participantes de 
projetos carentes de recursos computacionais e, portanto, de pouca rentabilidade de 
créditos) etc. 

 Para que o serviço tenha repercussão entre os usuários, é fundamental a 
divulgação de “casos de sucesso” de uso do mesmo na comunidade científica 
nacional. Nesse sentido, prevê-se o envolvimento de algumas das instituições 
parceiras na análise e eventual adaptação de aplicações que demandem computação 
de alto desempenho para a infra-estrutura provedora do serviço (processo de 



 12

“gridfication”). A princípio, vislumbra-se aplicações nas áreas de meteorologia (UFBA, 
USP), medicina (UERJ), física (CBPF), mineração de dados (UNISANTOS), gerencia 
de redes (IME-RJ) e algoritmos de escalonamento (UFMG e UFSCar). 

 Por fim, é fundamental a readequação da infra-estrutura proposta na primeira 
fase do GT para que o serviço propicie melhores condições para o reuso de módulos 
de software desenvolvidos pelos usuários participantes do mesmo. O middleware 
desenvolvido na primeira fase do GT é fortemente baseado no Globus Toolkit 2.4. 
Para esta segunda fase, vislumbra-se também uma análise acerca da possibilidade de 
introdução gradual da versão 4.0 desse toolkit no serviço, de modo a simplificar a 
adoção de uma arquitetura orientada a serviços, que permita o reuso de módulos por 
meio de tecnologias baseadas em Web Services.  

2.4. Ferramentas de suporte à operação 

Boa parte do desenvolvimento ocorrido na primeira fase do GT foi direcionado a 
ferramentas de suporte à operação do serviço piloto, incluindo a funcionalidade de 
monitoramento de recursos e tarefas e o Servidor de Administração, conforme descrito 
na Seção 2.1. Além desses, foi desenvolvido também um módulo acoplado ao VMS 
para monitoramento das máquinas da grade, para fins de segurança. 

3. Referências 

[1] SENNA, Carlos ; MADEIRA, E. R. M. . Uma Infra-estrutura para Workflow de 
Serviços em Grades Computacionais. In: 23º Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores - SBRC´05, 2005, Fortaleza. Anais do 23º Simpósio Brasileiro 
de Redes de Computadores. Fortaleza, 2005. 

[2] REAL, R. ; YAMIN, A. C. ; AUGUSTIN, Iara ; BARBOSA, Jorge ; SILVA, 
Luciano Cavalheiro da ; FRAINER, Gustavo ; GEYER, C. F. R. . Resource 
scheduling on Grid: handling uncertainty.. In: IEEE/ACM 4th INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON GRID COMPUTING., 2003, Phoenix, Arizona, USA.. 
Proceedings of . IEEE/ACM 4th INTERNATIONAL WORKSHOP ON GRID 
COMPUTING., 2003. 

[3] LIMA, M. J. D. ; URURAHY, C. ; MOURA, A. ; MELCOP, T. ; CASSINO, C. ; 
NERY, M. ; SILVESTRE, B. ; REIS, V. ; CERQUEIRA, R. . CSBase: A 
Framework for Building Customized Grid Environments. In: Third International 
Workshop on Emerging Technologies for Next-generation GRID (ETNGRID 
2006), 2006, Manchester, Reino Unido. 15th IEEE International Workshops on 
Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE-
2006). Los Alamitos, CA, EUA : IEEE Computer Society, 2006. 

4. Cronograma 

São descritas a seguir as atividades macro a serem executadas nesta segunda fase 
do GT, bem como os resultados relacionados e a data de entrega dos mesmos, 
quando pertinente: 
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Atividade 1:  Gerenciamento do projeto 
Período:  ao longo do projeto 
Resultados: 
 RA5 (Relatório de acompanhamento trimestral nov/dez/jan):  31/01/2008 
 RP5 (Planejamento do Workshop RNP): 31/03/2008 
 RA6 (Relatório de acompanhamento trimestral fev/mar/abr): 30/04/2008 
 RA7 (Relatório de acompanhamento trimestral mai/jun/jul): 31/07/2008 
 RA8 (Relatório de acompanhamento trimestral ago/set/out): 31/10/2008 

 

Atividade 2:  Detalhamento das atividades 
Período:  nov/2007 
Resultado:  
 RP4 (Detalhamento das atividades e cronograma de trabalho):  30/11/2007 

 

Atividade 3:  Refinamento do serviço a partir do protótipo  
  Desenvolvimento de ferramentas de suporte à operação 
Período:  nov/2007 a mai/2008 
Passos previstos nesta atividade: 
 0) Instalação dos equipamentos; 
 1) Implementação da estrutura hierárquica do VMS; 
 2) Resubmissão automática de tarefas; 
 3) Monitoramento e renovação automática de certificados; 
 4) Testes iniciais de usabilidade; 
 5) Análise/ introdução da versão 4.0 do Globus Toolkit; 
 6) Análise/ aplicação de linguagem de workflow científico; 
 7) Análise/ aplicação de escalonador (semi-)automático de tarefas; 
 8) Análise/ refinamento do modelo de economia; 
 9) Análise/ adaptação de aplicações à infra-estrutura de grades; 
Resultados:  
 Pacotes de software relacionados ao serviço: 31/05/2008 
 Pacotes de software relacionados às ferramentas de suporte: 31/05/2008 

 

Atividade 4:  Preparação de documentação técnica 

Período:  nov/2007 a mai/2008 
Resultados:  
 Documentação técnica do serviço: 31/05/2008 

 

Atividade 5:  Planejamento dos testes 
Período:  mar e abr/2008 
Resultados:  
 RT4 (Plano de testes do piloto): 30/04/2008 
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Atividade 6:  Implantação do piloto 
Período:  mai/2008  
Resultado:  
 Piloto implantado e operacional: 31/05/2008 

 

Atividade 7:  Testes do piloto 
Período:  jun a set/2008 
Resultados:  
 Documento com os resultados dos testes: 30/09/2008 

 

Atividade 8:  Implementação de correções no sistema e ferramentas 
  Revisão da documentação técnica 
Período:  jun a out/2008 
Resultados:  
 Novas versões do sistema e das ferramentas: 31/10/2008 
 Documentação técnica revisada: 31/10/2008 

 

Atividade 9:  Preparação de recomendações para a implantação do serviço 
Período: jul e ago/2008 
Resultados:  
 RT5 (Recomendações para a implantação do serviço): 31/08/2008 

 

Atividade 10: Avaliação do piloto 
Período: ago e set/2008 
Resultados:  
 RT6 (Avaliação dos resultados do piloto): 30/09/2008 

 

Atividade 11:  Disseminação do serviço para os usuários da RNP 
Período:  mai a out/2008 
Resultados:  
 Material de treinamento: 31/10/2008 
 Realização de um treinamento: a combinar 
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Fase. Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             

  


