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different flavors of grid computing, in terms of infrastructure, middleware, networking 
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among others. The editions generated increasing interest in the community and we built 
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The seventh edition of WCGA is being held for the fourth time in conjunction 
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committee for helping to shape the workshop program and activities, and additionally to 
thank the sponsors from LNCC, RNP, NCSA, and SBC.

Bruno Schulze, co-chair and co-editor
ComCiDis - Distributed Scientific Computing Group,

National Laboratory for Scientific Computing - LNCC, Brazil
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Um Serviço Escaĺavel e Robusto para Gerenciamento de
Membros em Grades Computacionais de Grande Escala∗

Fernando Castor-Filho1, Rodrigo Castro2, Augusta Marques2,
Francisco M. Soares-Neto2, Raphael Y. de Camargo3, Fabio Kon4

1Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
2Universidade de Pernambuco (UPE)

3Universidade Federal do ABC (UFABC)
4Universidade de São Paulo (USP)

castor@cin.ufpe.br, {rmcsc,armf,fmssn }@dsc.upe.br

raphael.camargo@ufabc.edu.br, kon@ime.usp.br

Abstract. To avoid wasting resources, computational grids must be capable of
consistently detecting node failures quickly and accurately. This paper propo-
ses a decentralized group membership service that provides grid members with
a consistent view of its current status. This service includes a set of mechanisms
that make it capable of tolerating a large number of simultaneous node failures.
Also, it assumes that failed nodes can become correct again and disseminates
information about membership changes in a scalable and efficient manner. Pre-
liminary evaluation results have shown that the service is scalable and robust
both in the absence and in the presence of node failures.

Resumo. Para evitar desperd́ıcio de recursos, grades computacionais devem
ser capazes de detectar consistentemente falhas de seus participantes de ma-
neira rápida e precisa. Este artigo propõe um serviço descentralizado de geren-
ciamento de membros do grupo que permite que os membros da grade tenham
uma vis̃ao consistente de sua situação atual. Este serviço inclui um conjunto de
mecanismos que o tornam capaz de tolerar falhas simultâneas de um grande
número de ńos da grade. Adicionalmente, considera que nós falhos podem
voltar a funcionar corretamente e dissemina informação sobre mudanças no
conjunto de membros da grade de forma escalável e eficiente. Uma avaliação
preliminar do serviço proposto mostrou que eleé escaĺavel e robusto tanto na
auŝencia quanto na presença de falhas de nós.

1. Introdução

Apesar de todos os seus benefı́cios, tanto os já alcançados quanto os potenciais, a
Computação em Grade [Foster and Kesselman 1999] ainda é uma área de pesquisa bas-
tante ativa e com diversos problemas que precisam ser resolvidos. Um desses problemas
ainda em aberto é tolerância a falhas. Com frequência, computações realizadas por gra-
des duram muitos dias. Além disso, após se reservar recursos de uma grade, podem se
passar horas, ou até mesmo dias, até que eles estejam disponı́veis. Portanto, um defeito

∗Este trabalho é financiado pelo CNPq/Brasil, processos #481147/2007-1 e #550895/2007-8.
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de um nó da grade pode desperdiçar muitos dias de trabalho e exigirque os recursos se-
jam novamente reservados. Esse problema é particularmente grave no contexto das grades
oportunistas [Goldchleger et al. 2004], cujas estações de trabalho podem ser compartilha-
das com usuários locais e somente fazer parte da grade quando estiverem ociosas. Neste
cenário, falhas são eventos corriqueiros, já que os recursos das máquinas da grade podem
ser solicitados por seus usuários locais, o que faz com que a máquina seja temporaria-
mente removida da grade. Tornar a grade tolerante a falhas pode poupar tempo e permitir
que ela seja usada de forma mais eficiente.

Para se recuperar de defeitos de seus nós ou enlaces de comunicação, uma infra-
estrutura de grade precisa antes detectar esses defeitos e garantir que seus participantes
estejam cientes deles e possam tomar as providências apropriadas. Além disso, grades
devem ser capazes de lidar com entradas dinâmicas de processos, tanto novos quanto
previamente falhos. Na literatura de sistemas distribuı́dos, o serviço de middleware res-
ponsável por essas tarefas é geralmente chamado de serviço de Gerenciamento de Mem-
bros do Grupo [Birman 1993], ou simplesmente de Serviço de Gerenciamento de Mem-
bros (Group Membership Service– GMS). Este trabalho parte do pressuposto que um
GMS é uma parte tão importante para a construção de grades computacionais tolerantes a
falhas quanto para qualquer outro sistema distribuı́do de grande escala. Mesmo não sendo
a única opção, o GMS se torna uma excelente escolha, já que permite que os membros da
grade tenham uma visão consistente sobre os processos desta. Isso torna a recuperação
mais rápida, já que cada processo tem conhecimento sobre os nós que estão vivos e pode
realizar a migração de um processo que estava rodando em um nó que falhou para um nó
não-falho com mais rapidez. Além disso, para aplicações fortemente acopladas, é impor-
tante que todos os processos que dependem de um processo que falhou saibam disso o
mais rápido possı́vel, mesmo que não o estejam monitorando diretamente.

Neste artigo, são apresentados o projeto e a avaliação de um GMS que
tem por objetivo ser prático e atender aos requisitos de grades computacionais
de grande escala. A apresentação é organizada em duas partes. Na pri-
meira, é apresentado um GMS (“GMS básico” ou “serviço básico”) construı́do
com o intuito de satisfazer os diversos requisitos impostos por grades computa-
cionais tolerantes a falhas [Medeiros et al. 2003], como escalabilidade, eficiência,
distribuição e facilidade de configuração [Castor-Filho et al. 2008]. O GMS básico
(Seção 4) combina disseminação epidêmica de informação [Eugster et al. 2004] (ou ba-
seada em boatos [Guerraoui and Rodrigues 2006]) e detectores cumulativos de defei-
tos [Hayashibara et al. 2004, Satzger et al. 2007] para prover um serviço capaz de sa-
tisfazer os requisitos listados anteriormente. Na segunda parte (Seção 5), são descritas
algumas melhorias que tornam o serviço básico mais resistente a falhas de processos,
enquanto mantêm-se as caracterı́sticas desejáveis do serviço básico. Tais melhorias são
a principal contribuição deste trabalho. O serviço proposto é avaliado através de vários
experimentos (Seção 6) em termos de duas caracterı́sticas fundamentais: escalabilidade e
robustez. Esses experimentos mostraram que ele é, de fato, escalável e robusto, mesmo
quando um grande número de falhas acontece em um curto espaço de tempo.

2. Preliminares
Esta seção descreve as premissas deste trabalho e faz uma rápida explanação sobre
disseminação epidêmica de informação e detectores cumulativos de defeitos.
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Premissas B́asicas. Consideramos que uma grade é formada por um conjunto de pro-
cessos que se comunicam por troca de mensagens. Não diferenciamos explicitamente
processos, nós e máquinas na grade e usamos esses termos indistintamente. Também
usamos o termo “membro” como um sinônimo para processo e nó. Consideramos que
todo processo pode se comunicar diretamente com qualquer outro processo através da ca-
mada de transporte subjacente. Nenhuma suposição é feita sobre as aplicações que serão
executadas na grade nem sobre os modelos de programação paralela que elas adotam.

Nós supomos um modelo de quebra-recuperação (crash-recovery) onde pro-
cessos falham silenciosamente, mas podem se recuperar de defeitos e voltar à grade.
Para grades oportunistas, esse modelo de falhas é mais apropriado que o modelo
de quebra (crash) adotado pela maioria dos trabalhos sobre detecção de defeitos e
GMS [Horita et al. 2005, Leitao et al. 2007]. Devido ao grande número de processos em
uma grade, supomos que falhas são eventos comuns e existem processos falhando e vol-
tando à grade o tempo todo.É até mesmo possı́vel que uma grande quantidade (30% ou
mais) dos processos da grade falhem simultaneamente devido a eventos como quedas de
energia, partições da rede ewormsna Internet [Hayashibara et al. 2004]. Consideramos
que canais de comunicação não perdem mensagens e funcionam de forma parcialmente
sı́ncrona [Guerraoui and Rodrigues 2006].

Disseminaç̃ao Epidêmica de Informaç̃ao. Protocolos de disseminação epidêmica de
informação (ou baseados em boatos) reproduzem a forma pela qual doenças contagio-
sas (ou boatos) espalham-se. Em um protocolo epidêmico, quando um processop pre-
cisa disseminar alguma informação para outros processos, ele escolhe alguns aleatoria-
mente e envia a informação. Cada processoq que recebe a informação a combina com as
informações mais atuais que possui (i.e. é infectado) e repete o procedimento, escolhendo
aleatoriamente alguns processos e enviando a nova informação gerada.

O número de processos para os quais cada processo dissemina informações
em cada rodada de um protocolo epidêmico é chamado defanout do protocolo e é
um de seus parâmetros mais importantes. Na prática, pequenos valores defanout
asseguram altos nı́veis de confiabilidade e velocidade de disseminação. Foi demons-
trado, em estudos teóricos [Eugster et al. 2004], que a informação disseminada por
um processo será recebida por todos os processos com alta probabilidade (quase 1) se
cada processo repassá-la para aproximadamentelog X + c processos, ondec é uma
constante eX é o número de processos total do grupo. Muitos trabalhos já demons-
traram, tanto na teoria quanto na prática, que protocolos epidêmicos são robustos e
escaláveis [Das et al. 2002, Eugster et al. 2004, Horita et al. 2005, Leitao et al. 2007].

Detectores Cumulativos de Defeitos. Detectores de Cumulativos Defei-
tos [Hayashibara et al. 2004] são uma solução para a inerente falta de flexibilidade
dos detectores de defeitos tradicionais baseados emheartbeat. Em um detector de defei-
tos tradicional, se um processop monitora um processoq, o último envia periodicamente
mensagens deheartbeatao primeiro. Se, durante um certo perı́odo de tempoTto, p não
recebe nenhuma mensagem deheartbeatdeq, q é considerado falho.

Detectores cumulativos de defeitos consideram que os tempos entre recebimentos
consecutivos deheartbeatssão amostras aderentes a uma distribuição de probabilidades
e, considerando o tempo desde o últimoheartbeatrecebido, calculam a probabilidade de
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que um processo monitorado tenha falhado. Eles se adaptam naturalmente a mudanças
nas condições da rede ao mesmo tempo que escondem completamente de seus usuários a
noção de tempo. Como detectores cumulativos de defeitos fornecem valores de suspeita
em uma escala contı́nua (ao invés de apenas declarar um processo como suspeito ou não),
é possı́vel definir estratégias distintas de recuperação de defeitos baseadas no nı́vel de sus-
peita de que um processo falhou. Essa caracterı́stica resulta em uma maior flexibilidade
para os administradores de sistemas.

3. Trabalhos Relacionados

Existem muitas abordagens para tornar grades tolerantes a defeitos. Poucas, porém, fo-
cam em GMSs. Horita et al. [Horita et al. 2005] propuseram um GMS que tem como alvo
grades computacionais e utiliza disseminação epidêmica de informação. Esse trabalho
baseia-se fortemente no SWIM [Das et al. 2002], um GMS que separa seus mecanismos
de detecção de defeitos e disseminação de informação sobre falhas e baseia-se em uma
abordagem epidêmica. Horita et al. adaptaram o SWIM para usar conexões TCP, ao invés
de datagramas UDP. Os autores argumentam que essa estratégia torna o seu GMS mais
compatı́vel comfirewallse NATs. O serviço proposto neste trabalho segue essa filosofia,
mas inclui mecanismos que o tornam mais robusto na presença de falhas e tão escalável
quanto o GMS de Horita et al.(Seção 6).

Jain e Shyamasundar [Jain and Shyamasundar 2004] descrevem um serviço de
detecção de defeitos e grupo de processos para grades centrado no conceito de gru-
pos deheartbeats. Grupos deheartbeatsprescrevem uma organização hierárquica de
detectores de defeitos que aumentam a escalabilidade, mas diminuem a confiabilidade,
porque cada grupo é coordenado por um lı́der central (assistido por um único processo
de backup). Essa abordagem é altamente vulnerável a falhas simultâneas do coordena-
dor e do processo debackup, diferentemente do GMS proposto neste trabalho. Além
disso, não usa disseminação epidêmica de informação. Shi et al. introduziram a arqui-
tetura ALTER [Shi et al. 2005] para detecção de defeitos em grades. Grupos de pro-
cessos são gerenciados por um serviço de indexação separado que funciona como um
ponto único de falha para o sistema. Diferentemente desses trabalhos, o GMS pro-
posto funciona de forma completamente descentralizada e é capaz de tolerar falhas
simultâneas de grandes quantidades de nós. Além disso, não está claro o quão es-
calável ALTER é. O Globus HBM [Stelling et al. 1998] utiliza detectores de defeitos não
confiáveis [Guerraoui and Rodrigues 2006] e distribuı́dos. Ele dissemina informações so-
bre processos defeituosos através de inundação e, por conseguinte, não é escalável. Além
disso, não lida com questões relativas a gerenciamento de membros.

GRIDTS [Favarim et al. 2007] é uma infra-estrutura para computação em grade
que usa memória compartilhada distribuı́da para comunicação entre os nós. Diversos me-
canismos de tolerância a falhas são implementados por GRIDTS, como transações, pontos
de recuperação e replicação, e a infra-estrutura não tem pontos únicos de falhas. Esse tra-
balho é complementar ao apresentado neste artigo, já que sua ênfase está nos mecanismos
de recuperação de defeitos. O GMS proposto, por sua vez, lida principalmente com a
detecção de defeitos e a disseminação de informação sobre estes.
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Figura 1. Principais componentes
do GMS. Setas tracejadas indicam
a direç ão de interaç ão entre com-
ponentes

Figura 2. Estabelecimento e can-
celame nto de relaç ões de monito-
ramento entre tr ês processos.

4. Serviço B́asico

Esta seção apresenta o serviço básico, descrito com mais detalhes em outro taba-
lho [Castor-Filho et al. 2008]. Esse GMS básico possui três componentes: (i) um de-
tector de defeitos; (ii) um componente de disseminação de informação; e (iii) um com-
ponente de gerenciamento de membros. O serviço básico está implementado na lin-
guagem Lua [Ierusalimschy et al. 1996], o que o torna leve, portátil e facilmente ex-
tensı́vel. Para comunicação entre processos, foi usado um ORB CORBA leve chamado
OiL [Maia et al. 2006], também escrito em Lua. A Figura 1 mostra uma arquitetura de
alto nı́vel do GMS que é executado em cada nó do grupo. No restante desta seção, cada
um desses componentes é explicado.

O Componente de Gerenciamento de Membros mantém um registro dos proces-
sos que cada processo conhece, os que ele acredita que tenham falhado, os que o mo-
nitoram e os que ele monitora. Além do mais, esse componente coordena a interação
entre o Detector de Defeitos e o componente de Disseminação de Informação. Cada
processo em um grupo pode ser monitorado por no máximo outrosK processos, i.e.,
valores maiores deK significam uma rede de monitoramento mais robusta. Configu-
rar K com um inteiro pequeno, como 5 ou 6, é suficiente para maioria dos propósitos
práticos [Horita et al. 2005, Leitao et al. 2007]. Se um processor é monitorado por um
processos, há uma conexão TCP aberta entre os dois através da qual são enviadas men-
sagens deheartbeate outros tipos de informação.

A Figura 2 ilustra o funcionamento do componente de gerenciamento de mem-
bros. Na figura, a notaçãoa:m indica o envio de uma mensagemmpara o processoa. O
exemplo mostra um processop solicitando que outros dois processos,q er, o monitorem,
através da mensagemmonitor req . Os dois processos respondem positivamente com
mensagensmonitor ack . Após responder à solicitação dep, r também requisita quep o
monitore. Depois quep recebe as respostas deq e r, percebe que está sendo monitorado
por mais queK processos. Consequentemente, escolhe aleatoriamente um dos processos
(no exemplo, o escolhido foiq) que o monitora e cancela essa relação de monitoramento
(mensagemmonitor cancel ). Esse procedimento mantém o número de relações de
monitoramento próximo aK e introduz maior aleatoriedade no estabelecimento dessas
relações. Na figura aparecem alguns conjuntos de informações mantidos pelo compo-
nente de gerenciamento de membros de cada processo. Para um processo arbitráriox,
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(i) N é o conjunto de todos os processos quex conhece (ii) Mé o conjunto de processos
quex monitora (por exemplo,q inclui p emMquando recebemonitor req ) e (iii) H é o
conjunto dos processos que monitoramx (p inclui r emHquando recebemonitor ack ).
Para garantir a consistência das informações sobre o grupo de processos em situações nas
quais processos podem falhar e se recuperar (usando o mesmo identificador), o serviço
proposto inclui um mecanismo de épocas [Guerraoui and Rodrigues 2006]. Esse meca-
nismo garante que, se um processo falhar e posteriormente se recuperar, apenas as men-
sagens enviadas por ele após se recuperar são levadas em conta pelos outros processos.

O Componente Detector de Defeitos é formado pelos componentes Monitor e De-
tector Cumulativo de Defeitos (AFD) (Figura 1). O componente Monitor é responsável
por coletar mensagens deheartbeatque processos monitorados enviam periodicamente
aos processos monitores. O parâmetroThb determina o tempo entre doisheartbeatscon-
secutivos enviados por um processo monitorado. No serviço proposto, processos moni-
torados escolhem aleatoriamente processos para monitorá-los, já que isso é fundamen-
tal para a confiabilidade de protocolos epidêmicos [Das et al. 2002, Eugster et al. 2004].
Entretanto, sempre enviam mensagens deheartbeatpara os mesmos processos, enquanto
durar o relacionamento de monitoramento. Essa abordagem garante que o AFD coleta
informações suficientes sobre os processos monitorados.

Ao receber umheartbeat, o componente Monitor calcula o tempo decorrido desde
o recebimento doheartbeatanterior e passa essa informação ao componenente AFD. O
AFD registra as últimasNS amostras que ele recebeu, ondeNS é um parâmetro definido
pelo usuário. Similarmente a outros trabalhos sobre detectores cumulativos de defei-
tos [Hayashibara et al. 2004, Satzger et al. 2007],NS foi configurado com valor 1000. A
cada pulso do relógio, o Monitor pede ao AFD para procurar por processos falhos. AFDs
calculam valores de suspeita (probabilidades de que processos monitorados tenham fa-
lhado) considerando que quanto maior é o número deheartbeatsque levaram menos
tempo para chegar do que o tempo decorrido desde que o últimoheartbeat foi recebido,
maior a probabilidade de que o próximoheartbeatnão chegue [Satzger et al. 2007]. Foi
usada uma implementação otimizada para calcular a probabilidade de defeito usando no
máximoO(log NS) comparações no pior caso, o que garante que valores de suspeita
podem ser calculados rapidamente mesmo queNS seja muito grande.

O componente AFD pode ser configurado com diversos mecanismos de trata-
mento de defeitos. Estes são associados a limiares que definem a probabilidade de falha
de um processo. Quando a suspeita de que um processop falhou atinge um dos limiares
estabelecidos, o mecanismo de tratamento de defeitos correspondente é disparado pelo
AFD. Note que o AFD continua monitorando o processop. Logo, se a suspeita de que
p falhou atingir um limiar mais elevado, o AFD irá disparar o mecanismo de tratamento
de falha correspondente e continuará a monitorá-lo, até que um dos mecanismos de trata-
mento removap da lista de monitoramento do componente AFD. Com essa abordagem,
ações preventivas de recuperação de defeitos podem ser definidas para limiares menores,
enquanto procedimentos mais enérgicos podem ser definidos para os maiores.

O Componente de Disseminação de Informação notifica outros processos sobre
mudanças no conjunto de processos associados e, mais geralmente, sobre outros processos
do grupo. Em uma grade, informações sobre processos falhos devem ser disseminadas
rapidamente, de modo a não impedir o progresso e evitar defeitos de aplicações, ou, em
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casos onde defeitos de aplicações são inevitáveis, permitir que um trabalho possa ser
reiniciado (ou reagendado) o mais rápido possı́vel. Em contrapartida, informações sobre
novos membros não são tão urgentes, já que não conhecer imediatamente os processos
“novos” da grade não impede o progresso das aplicações rodando nela.

Para disseminar informações sobre defeitos, o GMS básico usa uma abordagem
reativa e explı́cita. Isso significa que quando um processo descobre que um outro processo
falhou, ele automáticamente envia essa informação a outrosJ processos que ele monitora
ou que o monitoram. O parâmetroJ determina ofanoutda disseminação (Seção 2). Por
outro lado, nenhuma ação explı́cita é tomada para disseminar informação sobre novos
processos. Cadaheartbeartque um processop envia para um processoq inclui identifi-
cadores de alguns processos escolhidos aleatoriamente entre os quep conhece.

5. Um Serviço de Grupo de Processos Mais Robusto

A Seção 4 apresentou as caracterı́sticas fundamentais do GMS proposto. Nesta seção
são descritas duas melhorias que foram aplicadas ao serviço básico para torná-lo mais
robusto. Tais melhorias funcionam como elementos acessórios do serviço e podem ser
ligadas e desligadas.

5.1. Garantindo um Mı́nimo de Processos Monitores

Quando um processop detecta que um processor que o monitora falhou,p imediata-
mente solicita que um outro processos, escolhido aleatoriamente, o monitore. Casos

também tenha falhado,p não tenta novamente de imediato pois isso poderia resultar em
um grande número de mensagens adicionais sendo injetadas na rede, caso muitas falhas
ocorressem em um curto espaço de tempo. O serviço proposto inclui um mecanismo sim-
ples e econômico para garantir que cada processo seja sempre monitorado por pelo menos
K outros processos, garantindo assim a robustez do grupo. O pseudo-código apresentado
a seguir ilustra o funcionamento desse mecanismo. O operador# retorna a cardinalidade
de um conjunto.

-- Cada processo p, a cada Thb segundos, executa o código abaixo:
if #N > K and (#H + #A) < K then
local selected proc = get monitoring candidate()
if shoul d request monitoring() then request monitoring(selected proc) end

end

Esse mecanismo utiliza três conjuntos de processos mantidos por cada processo:
N e H, descritos na Seção 4, eA, o conjunto de processos para os quaisp enviou
solicitações de monitoramento que ainda não foram respondidas. Periodicamentep

verifica se#H < K. Se for o caso, houver um número suficientemente grande de
processos na grade (#N > K) e #H + #A < K, p realiza um sorteio (chamada a
should request monitoring() ) para decidir se vai ou não solicitar que um pro-
cessoq (selected proc ) escolhido aleatoriamente o monitore.É necessário que#N
seja maior que K porquep está incluso emN e consideramos que não faz sentido um
processo monitorar a si mesmo. Além disso, o número de requisições de monitoramento
pendentes é levado em conta na hora de um processo decidir se vai ou não enviar novas
requisições. Dessa forma evita-se a criação de novas relações de monitoramento que pre-
cisam ser canceladas logo após sua criação. Sep realizar a solicitação de monitoramento,
a requisição é enviada eq é incluı́do emA. Essa abordagem aumenta consideravelmente a
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confiabilidade do protocolo a um custo baixo em termos de número de mensagens extras
(Seção 6).

5.2. Heartbeats Informativos

O GMS proposto dissemina informação sobre novos processos de maneira periódica, en-
viando essa informação de carona em mensagens deheartbeat. Como o envio deheart-
beatsadere à abordagem epidêmica, seK, o fanout(Seção 2) do protocolo, for suficien-
temente grande, todos os processos do grupo receberão osheartbeatscom alta probabi-
lidade em um pequeno número de turnos (da ordem delog #N). O serviço proposto não
garante, porém, que todos os processos monitoram outros processos, embora garanta que
todos são monitorados. Logo, embora seja improvável, é possı́vel que haja processos que
nunca recebem informações sobre novos processos por nunca receberemheartbeats.

Para solucionar esse problema, foi adotada uma solução simples que não modifica
o funcionamento do serviço básico. A cadaThb segundos, cada processo envia uma men-
sagem deheartbeatpara um dos processos que ele monitora, ou seja, na direção oposta à
do fluxo deheartbeats. Esseheartbeatnão é utilizado para fins de detecção de defeitos
e sua função é estritamente informativa, i.e., um processo não suspeitará que o outro fa-
lhou por não receber nenhuma dessas mensagens por um longo perı́odo. O processo para
o qual oheartbeatinformativo (HBI) é enviado é escolhido aleatoriamente. Como cada
processo é monitorado porK outros processos, essa abordagem faz com que, na média,
cada processo receba um HBI a cadaThb segundos.

O uso de HBIs resulta em um custo constante por processo, em termos de número
de mensagens enviadas, a cada turno do protocolo. Para valores baixos deK, esse custo
pode ser significativo, e.g., seK = 4, enviar uma mensagem a mais significa aumentar
em 25% o número total de mensagens enviadas por turno. Para valores mais altos (K >

10), porém, o impacto desse mecanismo extra é pequeno. Adicionalmente, ele pode ser
configurado para que os HBIs sejam enviados com menos frequência, por exemplo, a cada
10 ∗ Thb segundos, o que diminui consideravelmente o número de mensagens.

6. Avaliação

A avaliação do GMS proposto consistiu na execução de várias intâncias do serviço (de 40
a 200) em sete computadores com processadores Pentium IV de 2,53 GHz e com 1 GB
RAM cada, rodando Kubuntu Linux 8.04 e comunicando-se por uma rede localEther-
netde 100 Mbps. Além disso, foi emulada uma rede de grande área usando o emulador
WANem [Tata Consulting Services 2008]. WANem é um emulador paramétrico que dá
suporte à configuração de muitos parâmetros de uma rede de grande área, como latência,
jitter, % de duplicatas, perda de mensagens, etc. Dois desses parâmetros, latência ejitter,
foram configurados para 500 ms e 250 ms, respectivamente. Em todos os experimen-
tos realizados, todo o tráfego entre máquinas distintas passou pelo WANem, simulando,
portanto, uma grade formada por até sete aglomerados separados pela Internet. Cada
máquina executou de 20 a 30 instâncias do serviço. Para cada instância, foram usadas as
seguintes configurações:Thb = 2s,K = 4, eJ = 6 (Seção 4).

O objetivo principal dos experimentos foi avaliar a robustez e a escalabilidade do
serviço proposto. Em cada experimento, instâncias do serviço foram iniciadas a intervalos
regulares (2 segundos de diferença entre duas instâncias consecutivas). Muitas instâncias
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do serviço de grupo de processos receberam informação sobre apenas um processo exis-
tente. Além disso, mais de 20% dos membros de cada aglomerado também receberam
informações sobre um único nó localizado em um aglomerado diferente. Cada experi-
mento foi executado pelo menos três vezes e os resultados apresentados correspondem
às médias dessas três execuções. Em alguns dos experimentos, comparamos diferentes
configurações do serviço proposto (com ambos os mecanismos descritos nas Seções 5.1
e 5.2 ligados, com ambos desligados e com apenas um deles ligado). Também foi utilizado
em alguns experimentos o trabalho de Horita et al. [Horita et al. 2005]. A implementação
do serviço de grupo de processos de Horita et al. foi realizada pelos autores deste trabalho,
de forma independente do serviço proposto.

6.1. Robustez

A robustez do GMS foi avaliada principalmente em termos de sua capacidade de criar
novas relações de monitoramento quando falhas catastróficas ocorrem, de modo a manter,
para todos os processos, o invariante #H+ #A = K (Seção 5.1). Como o serviço proposto
visa garantir que os membros do grupo tenham uma visão consistente, falhas de gran-
des números de processos não devem resultar em processos isolados ou monitorados por
menos queK outros processos. A Figura 3(a) mostra que o serviço proposto, quando
combinado com o mecanismo descrito na Seção 5.1, é de fato robusto. O gráfico mostra
que, devido à ocorrência de falhas (100 no total, introduzidas em dois blocos, conforme
descrito na Seção 6.2), o número médio de processos monitorando cada processo cai com
o passar do tempo quando se usa os serviços básico e de Horita et al. Em contrapartida,
a abordagem proposta garante que, rapidamente após a ocorrência de um grande número
de falhas, o número de processos monitorando cada processo volta a ser igual aK. Ao
final de 15000 turnos de troca de mensagens, o valor médio de#H permanece igual a 4
(K = 4), enquanto esse valor é 3,55 quando se usa o serviço básico e 3,7 quando a abor-
dagem de Horita et al. é empregada. Mais especificamente, enquanto 100% dos processos
mantiveram#H = 4 quando o GMS proposto foi usado, esse número caiu para 72 e 61%,
quando foram empregados os serviços de Horita et al. e básico, respectivamente. Nestes
dois últimos casos, 26 e 33% dos processos terminaram o experimento sendo monitora-
dos por 3 processos, enquanto 2 e 6%, terminaram com#H = 2. Adicionalmente, para
o serviço proposto, o valor de#H voltou a ser igual aK para os processos corretos em
média 40 turnos depois das falhas serem introduzidas, o que significa que o grupo voltou
à sua situação ideal depois de apenas duas rodadas de envio deheartbeats(aprox. 4s).

O gráfico da Figura 3(b) mostra o número médio de mensagens enviadas por pro-
cesso a cada 1000 turnos. Em um cenário sem falhas, idealmente, esse número deve se
manter constante. Quando falhas ocorrerem, depois de oscilar um pouco, ele deve vol-
tar rapidamente ao seu valor original. O gráfico mostra que isso não ocorre nos serviços
básico e de Horita et al.; o número médio de mensagens enviadas cai após cada falha,
devido ao fato de nem todos os processos conseguirem reestabelecer o valor de#H, con-
forme evidenciado no gráfico da Figura 3(a). Esse fenômeno fica evidente nos últimos
1000 turnos do experimento, onde o número médio de mensagens enviadas por processo
usando a abordagem descrita na Seção 5.1 permanece constante com relação aos interva-
los anteriores onde falhas não ocorreram, enquanto os serviços básico e de Horita et al.
apresentam reduções de 12,86 e 7,55%, respectivamente.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figu ra 3. Avaliaç ão da escalabilidade e da robustez do GMS

6.2. Escalabilidade

A Figura 3(c) apresenta os resultados dos experimentos onde nenhuma falha foi inje-
tada. Foram realizados experimentos com 40, 80, 120, 160 e 200 instâncias do serviço e
cada experimento envolveu 10000 turnos de troca de mensagens. Neste experimento, o
serviço foi executado com todos os mecanismos adicionais ligados. O gráfico mostra que
o número médio de mensagens enviadas por processo mantém-se praticamente constante
com o aumento do número de processos. A maior média de mensagens enviadas por pro-
cesso (nos experimentos envolvendo 80 processos) foi apenas 0,56% maior que a menor
média de mensagens enviadas por processo (40 processos). Com o passar dos experimen-
tos, o número de mensagens enviadas por processo não exibiu uma tendência a crescer. A
Figura 3(d) mostra como o número médio de mensagens varia de acordo com o número
de processos falhos, em uma grade com 200 nós. As falhas foram injetadas todas ao
mesmo tempo. Para um número considerável de defeitos (10% dos processos da grade), a
quantidade média de mensagens enviadas por processo cresceu 4,4% quando comparado
com o cenário onde nenhum defeito ocorreu. Quando um número muito grande de falhas
é injetado (50% dos processos), o número de mensagens cresce 11,79%. Esses resultados
sugerem que o serviço proposto é escalável na presença e na ausência de defeitos.

O gráfico da Figura 3(e) mostra o efeito que falhas de processos causam no número
total médio de mensagens enviadas por instância do serviço com o passar do tempo, em
uma grade com 200 nós. O gráfico mostra os resultados para as quatro variantes descritas
anteriormente, além do serviço proposto por Horita et al. Neste experimento, foram in-
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jetadas falhas em 50% dos processos rodando na grade. Essas falhas foram injetadas em
duas etapas, com 25% dos processos falhando em cada uma delas, a fim de verificar se
o serviço proposto seria capaz de se manter consistente frente a falhas catastróficas rein-
cidentes. Os dois grupos de falhas foram injetados entre os turnos 5000 e 6000 e 12000
e 13000. O gráfico evidencia o custo adicional imposto pelos mecanismos descritos na
Seção 5. A versão mais completa do serviço proposto (HBIs, Mantém #H) incorreu em um
número de mensagens 8,27% maior que o do serviço de Horita et al. e 25,8% maior que
o do serviço básico. A maior parte desseoverhead́e causada pelo envio de HBIs. Desli-
gar o mecanismo responsável por manter constante o número de processos monitorados
(Mantém #H) resulta em uma redução de apenas 2,5% no número de mensagens.

Apesar do custo de usar HBIs, esse mecanismo é útil quando novos processos
precisam ser conhecidos rapidamente pelos processos existentes. O gráfico da Figura 3(f)
mostra a evolução no número médio de processos conhecidos pelos membros do grupo
quando HBIs são usados e quando eles não são. A região em que o número de processos
conhecidos cai abruptamente é aquela onde falhas são introduzidas. Na abordagem sem
HBIs, depois de decorridos mais de 2000 turnos de troca de mensagens, na média cada
processo conhece 95% dos membros, e.g., desconhece 1 em cada 20 membros. Já na
abordagem com HBIs, passado o mesmo número de turnos, cada processo conhece, em
média, 99% dos membros.

7. Conclus̃ao

Foi apresentada uma proposta para um GMS que combina avanços recentes na
disseminação de informação baseada em boatos e nos detectores cumulativos de defei-
tos a fim de produzir um serviço escalável e robusto. Adicionalmente, introduziu-se um
mecanismo capaz de manter o conjunto de relações de monitoramento do GMS proposto
estável mesmo quando um grande número de falhas ocorrem em um curto espaço de
tempo. Até onde nós conhecemos, somos os primeiros a projetar e implementar um
serviço de detecção de defeitos cumulativo onde os usuários podem associar diferentes
mecanismos de tratamento de defeitos a diferentes limiares de defeitos.

Atualmente, o GMS apresentado neste trabalho está sendo incorporado à plata-
forma InteGrade [Goldchleger et al. 2004] para computação em grade. Uma vez termi-
nada esta etapa, pretendemos realizar experimentos em cenários reais, envolvendo grades
geograficamente distribuı́das, a fim de avaliar a adequação do serviço proposto, tanto do
ponto de vista de desenvolvimento quanto de execução. Adicionalmente, pretendemos
tornar o GMS proposto mais dinâmico, capaz de configurar alguns de seus parâmetros
automaticamente, com base nas caracterı́sticas da rede e dos membros do grupo.
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Laboratório Nacional de Computação Cientı́fica (LNCC)– Petrópolis – RJ – Brasil

{ricardo rios, daniele jacinto, helio}@dc.ufscar.br, schulze@lncc.br

Abstract. The scheduling of a parallel application in a grid is commonly per-
formed by mapping its workflow representation to the available grid resources.
However, even dynamic grid monitoring mechanisms may fail in detecting the
future loads and the availability of a resource with pending pre-assigned tasks.
This could lead to bad resource selection specially when scheduling multiple
applications online. This work presents an investigation on the performance of
different strategies for the online allocation of tasks to processors. Based on the
obtained results we have developed two new heuristics that provide improved
performance and reduced scheduling time for groups of applications.

Resumo. O escalonamento de aplicações paralelas na Grade Computacional
é geralmente executado pelo mapeamento de suas representações como work-
flows para os recursos disponı́veis. Contudo, o monitoramento destes recursos
pode falhar na detecção de cargas futuras e na disponibilidade de um recurso
com tarefas pendentes pré-alocadas. Isto pode levar a uma má seleção de re-
cursos especialmente quando múltiplos escalonamentos online são realizados.
Este artigo apresenta uma análise de diferentes heurı́sticas de escalonamento
online que visam a solucionar este problema. Com base nos resultados obtidos,
foram desenvolvidas duas novas heurı́sticas que proveem melhor desempenho e
menor tempo para o escalonamento de grupos de aplicações.

1. Introdução
Diante da heterogeneidade dos recursos distribuı́dos que compõem um ambiente de Grade
Computacional [Foster et al. 2001] e da instabilidade de suas operações, a escolha por
parte dos usuários de onde executar cada aplicação é uma atividade complexa, principal-
mente no caso de aplicações paralelas, que são executadas em múltiplos processadores si-
multaneamente [Vianna et al. 2004]. Assim, cabe ao algoritmo de escalonamento, usando
informações sobre caracterı́sticas das aplicações e dos recursos disponı́veis, realizar um
mapeamento eficiente de tarefas para os recursos e de forma transparente para o usuário.

O escalonamento individualizado de cada aplicação, como é geralmente realizado,
leva em consideração as caracterı́sticas da aplicação e o estado dos recursos em um de-
terminado instante da Grade. Esta abordagem, contudo, pode não ser adequada, uma vez
que os estados dos recursos na Grade podem variar rapidamente com o fim da execução
de tarefas que os ocupavam, ou com a ativação de tarefas que estavam pendentes à es-
pera de recursos. Novos problemas surgem no escalonamento de múltiplas tarefas devido
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ao impacto que uma nova tarefa pode causar no desempenho de tarefas já alocadas aos
recursos selecionados.

Este artigo mostra uma análise comparativa entre algoritmos conhecidos para o
escalonamento de workflows e apresenta duas novas abordagens desenvolvidas a partir do
estudo realizado. De maneira geral, os algoritmos desenvolvidos proporcionaram ganhos
reduzindo o makespan dos grupos de aplicações avaliados e o tempo de escalonamento,
obtido ao evitar-se a busca exaustiva utilizada pelos algoritmos tradicionais.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 discute em
mais detalhes o problema do escalonamento de aplicações e algumas classes de algorit-
mos utilizadas no processo de escalonamento na Grade. A Seção 3 apresenta trabalhos
relacionados com o estudo realizado neste artigo. A Seção 4 descreve em mais detalhes
os algoritmos implementados e os algoritmos propostos. A Seção 5 descreve a metodolo-
gia e as ferramentas utilizadas para obtenção dos resultados apresentados e discutidos na
Seção 6. Por fim, a Seção 7 apresenta as considerações finais deste artigo.

2. Escalonamento usando Heurı́sticas de Backfilling e Taxas de Perturbação

Grades Computacionais provêem um agrupamento lógico de recursos que cooperam
na execução de múltiplas aplicações. A escolha da melhor, ou da mais apropriada,
localização para execução de aplicações é determinada pelos algoritmos de escalona-
mento de acordo com alguma heurı́stica.

No caso de aplicações independentes, como as aplicações Bag of Tasks (BoTs),
o escalonamento procura atender métricas como maximizar o número de aplicações con-
cluı́das em um perı́odo de tempo, balancear a utilização dos recursos, minimizar o tempo
de resposta das aplicações, entre outros aspectos, podendo inclusive prover tolerância a
falhas. Quando existe uma relação de dependência entre as tarefas de uma aplicação,
seja por controle ou dados, caracterizando um workflow, outros aspectos de precedência e
localização precisam ser considerados no escalonamento. O mesmo vale para aplicações
paralelas compostas de múltiplos processos e/ou threads.

Grafos Acı́clicos Direcionados (DAGs - Directed Acyclic Graphs) fornecem mo-
delos de aplicações estruturados em forma de workflow sem ciclos de dependências.
O escalonamento de workflows é normalmente realizado pela análise de modelos das
aplicações e dos recursos disponı́veis, utilizando a diminuição do tempo de execução
(makespan) como métrica para alocação de recursos. O modelo de uso dos recursos de-
termina a forma como são compartilhados durante a execução de múltiplas tarefas, o que,
entretanto, pode implicar em alterações nos tempos de execução previstos para as tarefas
já escalonadas [Caniou and Jeannot 2004].

Assim, a redução dos tempos de execução das aplicações e a utilização eficiente
dos recursos disponı́veis na Grade não depende somente do poder de processamento do
recurso que executará cada tarefa, mas também de aspectos como:

• Os perı́odos de ociosidade dos recursos entre execuções de tarefas alocadas;
• A perturbação causada no ambiente devido ao escalonamento de uma nova tarefa.

Algoritmos de escalonamento Backfilling realizam o escalonamento de aplicações para-
lelas de forma online, gerenciando todas as tarefas submetidas para a Grade e procurando
eliminar a ociosidade dos recursos reduzindo os perı́odos de tempo inutilizados entre a
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finalização de uma tarefa e inı́cio de uma outra. De maneira geral, algoritmos de Back-
filling permitem a alocação de novas tarefas nos intervalos de tempos ociosos entre duas
tarefas previamente alocadas a um processador [Shmueli and Feitelson 2005].

O segundo problema é encontrado em grande parte dos algoritmos de escalona-
mento existentes atualmente, que realizam o escalonamento de cada aplicação indivi-
dualmente, deixando de avaliar o impacto de cada novo escalonamento nos tempos de
execução das aplicações que foram previamente escalonadas aos recursos. Chamado de
perturbação, esse impacto pode ser calculado pela diferença do tempo de finalização pre-
visto de uma tarefa e sua conclusão efetiva depois do escalonamento de uma nova tarefa
[Caniou and Jeannot 2003].

3. Trabalhos Relacionados

A complexidade no escalonamento de tarefas em Grade deve-se principalmente à di-
ficuldade em tratar diversos modelos de aplicações e diversos modelos arquiteturais.
Dentre os algoritmos de escalonamento existentes, podem-se destacar os baseados em
List Scheduling. De maneira geral, estes algoritmos definem a prioridade de cada ta-
refa que encontra-se na fila para ser escalonada e em seguida selecionam o processa-
dor que reduz o tempo de finalização de cada tarefa. O tempo de finalização de uma
tarefa é o custo de execução desta tarefa em um processador somado ao instante em
que a tarefa pode iniciar ali a sua execução. HEFT (Heterogeneous-Earliest-Finish-
Time) [Topcuouglu et al. 2002], DCP (Dynamic Critical Path) [Kwok and Ahmad 1996],
FCP (Fast Critical Path) [Radulescu and van Gemund 1999] e CPOP (Critical-Path-on-
a-Processor) [Topcuouglu et al. 2002] são exemplos de algoritmos de List Scheduling.

As principais desvantagens destes algoritmos são o escalonamento independente
de cada aplicação e o conhecimento limitado das cargas atribuı́das aos recursos, sendo
considerado apenas o próximo instante livre de cada processador.

Para realizar o escalonamento de múltiplas aplicações em ambientes heterogêneos,
[Zhao and Sakellariou 2006] apresentam heurı́sticas que, basicamente, realizam uma
composição de todos os modelos das aplicações a escalonar em um único DAG. Em uma
das heurı́sticas é criado um DAG composto agrupando as tarefas de acordo com os nı́veis
de cada um dos DAGs existentes; ou seja, as tarefas de um mesmo nı́vel de cada DAG são
agrupadas em um mesmo nı́vel do DAG resultante. Uma outra heurı́stica apresentada cria
um nó de entrada, sem custo de computação, que interconecta todos os DAGs, sendo que
o nó de saı́da original de cada DAG é interconectado com tarefas de um outro DAG.

O problema encontrado nestas abordagens é que o instante de chegada das
aplicações no escalonamento influencia a criação do DAG composto, ou seja, nestas abor-
dagens os múltiplos DAGs devem estar prontos para serem executados no mesmo instante.
Além disto, não é considerado o impacto de um novo escalonamento nas aplicações pre-
viamente escalonadas.

O problema do impacto no escalonamento de novas tarefas é tratado em
[Caniou and Jeannot 2003], que apresenta 2 novas heurı́sticas. Na primeira, uma tarefa
é alocada em um recurso que miniminiza a soma da perturbação causada em tarefas pre-
viamente escalonadas. Esta abordagem, contudo, possui a desvantagem de poder alocar
uma tarefa para execução em um processador mais lento apenas por não afetar os tempos
de execução das tarefas previamente escalonadas. A segunda heurı́stica apresenta uma
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solução para este problema, utilizando a abordagem de minimização da perturbação e le-
vando em consideração o tempo de execução da tarefa em cada processador. Essas duas
abordagens não apresentam um solução para a perturbação, mas apenas escalonam as ta-
refas em recursos que executam com menor tempo e que reduzem o impacto nas demais
tarefas.

Mecanismos que combinem as estratégias de redução do makespan e da
perturbação e minimizem os custos para a determinação das soluções ainda são ne-
cessários.

4. Heurı́sticas para escalonamento de múltiplas aplicações
Esta seção apresenta uma avaliação de três heurı́sticas conhecidas para o escalonamento
de aplicações em Grades Computacionais e duas novas heurı́sticas desenvolvidas.

4.1. Algoritmo Minimum Perturbation

O Algoritmo Minimum Perturbation (MP) [Caniou and Jeannot 2004] escalona novas ta-
refas miniminizando a soma de todas as pertubações que estas irão causar no ambiente.
A Figura 1 exemplifica o funcionamento deste algoritmo para um sistema formado por
2 processadores (P1 e P2), com tarefas alocadas previamente, e o instante de chegada de
uma nova tarefa (hachurada). Para cada processador, o algoritmo analisa as tarefas já alo-
cadas e calcula o custo da perturbação causada pela nova tarefa. No caso do processador
P1 foram detectadas as perturbações δ1 e δ2, enquanto no processador P2 foi detectada a
perturbação δ3. Sendo assim, é selecionado o processador P2, visto que δ3 < δ1 + δ2.

Figura 1. Cálculo da perturbação causada com o escalonamento de nova tarefa.

Neste algoritmo, o cálculo da pertubação causada pelo escalonamento de uma ta-
refa n em cada recurso e o escalonamento mais apropriado podem ser obtidos de acordo
com os seguintes passos: inicialmente é calculado o custo de execução da tarefa n em um
processador q; em seguida é calculado o instante de chegada dos dados enviados pela ta-
refa predecessora mais lenta; tendo o custo de execução da tarefa e o instante de chegada
dos dados enviados por todas as tarefas que antecedem a tarefa n, é calculado o instante de
finalização da tarefa n; com base no conhecimento dos instantes de inı́cio e de finalização
da tarefa, é realizado um somatório do tempo em que esta tarefa compartilha o processa-
mento com outras tarefas previamente alocadas; por fim, é selecionado o processador que
foi menos afetado com o escalonamento da nova tarefa n.

4.2. Algoritmo HEFT

O Algoritmo HEFT define prioridades para cada tarefa de uma aplicação que será escalo-
nada e, então, seleciona o processador que reduz o instante de conclusão de cada tarefa.
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O instante de conclusão (wi,q) de uma tarefa ni pode ser medido com a relação entre o
custo de execução desta tarefa (εi) e a capacidade de processamento de um processador q
(ρq), wi,q = εi

ρq
, sendo que i ∈ Z+ e |i| é a quantidade total de tarefas do DAG.

Neste algoritmo, uma tarefa não pode ser escalonada sem que suas tarefas prede-
cessoras tenham sido escalonadas previamente e os dados trocados entre elas devem ser
considerados. Para tanto, o instante de chegada dos dados da tarefa predecessora mais
lenta é calculado considerando os dados trocados entre as tarefas e a latência e largura de
banda dos canais de comunicação que conectam os recursos.

4.3. Algoritmo HEFT com Polı́tica de Inserção
Para adequar o uso do HEFT ao escalonamento de conjuntos de aplicações, uma alteração
na sua polı́tica de inserção foi realizada, permitindo avaliar o impacto de cada novo esca-
lonamento nos tempos de execução das aplicações já atribuı́das aos recursos. Para tanto,
cada tarefa escalonada é considerada como um slot ocupado nas informações mantidas
sobre os recursos. A manutenção de informação sobre os “slots” de tempo livres e ocu-
pados em cada processador permite a busca dos recursos que reduzirão o “makespan” e
o tempo de resposta de cada aplicação, reduzindo os tempos ociosos dos recursos explo-
rando os intervalos de tempo disponı́veis entre a finalização de uma tarefa e o inı́cio de
outra. Nas avaliações dos algoritmos discutidos neste artigo essa polı́tica será chamada
de HEFT-slot.

A Figura 2 ilustra o escalonamento com os Algoritmos HEFT e HEFT-slot de
três aplicações A, B e C com |k|, |j| e |i| tarefas (com as setas representando interde-
pendências), respectivamente, sendo que k, j, i ∈ Z+. Supõe-se, nesta figura, que existe
entre os processadores a relação P1 > P2 > P3, quanto ao poder computacional, e que
as aplicações A e B foram escalonadas primeiro. No momento do escalonamento da ta-
refa C1 da aplicação C, o HEFT opta pela redução do tempo de finalização, considerando
o custo da tarefa e os instantes livres de cada processador. Com o uso do HEFT-slot é
possı́vel conhecer os intervalos de disponibilidade de todos os recursos e optar-se pelo
uso de um recurso com menor poder computacional que, devido à sua melhor disponibi-
lidade, consiga concluir a execução da tarefa C1 em um tempo inferior em relação aos
demais processadores.

Figura 2. Escalonamento usando HEFT e HEFT-slot.

A principal alteração do HEFT-slot é realizada com a adição de uma busca por
slots grandes o suficiente para alocação da nova tarefa, ou seja, onde o tempo de execução
da tarefa ni (tEi ) é menor ou igual que a subtração entre o instante de inı́cio do próximo
slot, ocupado pela tarefa nj (tIj ), e o instante final de execução do slot predecessor, ocu-
pado pela tarefa nk (tFk ), como na fórmula tEi ≤ tIj − tFk .
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4.4. Algoritmo HEFT com Sobreposição de Tarefas

No HEFT-slot apresentado na seção anterior, um slot é considerado satisfatório quando
o tempo de execução de uma tarefa é igual ou inferior ao tamanho do slot. Contudo, a
rigidez na seleção dos intervalos impede o uso de grande capacidade de processamento
dos recursos, principalmente ao somar-se os slots ociosos. Baseando-se nisto, nós de-
senvolvemos uma polı́tica de inserção mais flexı́vel, chamada HEFT-Overlapping, a qual
permite o escalonamento de uma tarefa sobrepondo, até um limite máximo permitido
(Overlapping Rate - OR), um slot ocupado.

De maneira geral, a sobreposição de slots significa o compartilhamento de tempo
no processador alvo para execução de 2 ou mais tarefas. Ou seja, esta polı́tica permite
que haja uma perturbação de uma nova tarefa naquelas previamente alocadas, visando a
utilização de um slot que seria insuficiente para execução de uma tarefa mas que, de outro
modo, permaneceria ocioso.

A perturbação causada pelo HEFT-slot pode ser observada em situações em que
uma tarefa pronta para execução tem o seu start time adiado devido à falta de slot de tempo
suficiente para sua execução neste instante. A possibilidade de sobreposição atenua este
problema, antecipando o inı́cio de sua execução. Se, por um lado, essa abordagem pode
permitir uma redução no makespan geral de um conjunto de aplicações submetidas para a
Grade, pode haver casos em que o makespan de uma determinada aplicação do conjunto
de aplicações seja aumentado devido ao compartilhamento dos recursos.

A Figura 3 exemplifica esta situação. As tarefas 1, 2, 3 e 4 não necessariamente
fazem parte da mesma aplicação e os números representam a ordem de chegada no esca-
lonador, podendo não existir relação entre elas. A situação A da Figura 3 representa um
processador com as tarefas 1, 2 e 3 alocadas para execução e a chegada da tarefa 4 no ins-
tante t0, enquanto a tarefa 1 está sendo executada. Neste caso, o HEFT-slot tentaria alocar
a tarefa recém chegada em um intervalo de ociosidade do processador mas, como não há
slots suficientemente grandes, a tarefa 4 é alocada no final, depois da execução da tarefa
3. Isso é ilustrado na situação B. Porém, com o uso da polı́tica de sobreposição, o esca-
lonador tenta alocar a tarefa 4 em um slot, sobrepondo, até um limite máximo permitido,
tarefas previamente alocadas, o que é representado pela situação C. A parte hachurada
na figura representa o instante em que duas tarefas estão compartilhando o uso do pro-
cessador. Como pode ser visto, a sobreposição da tarefa 4 com as tarefas 1 e 2 causa
uma perturbação no sistema. A perturbação na tarefa 1 resultou em um aumento δ1 no
tempo total de execução desta tarefa. O mesmo acontece com as tarefas 4 e 2, onde δ2 e
δ3 representam, respectivamente, o aumento do tempo de execução destas tarefas quando
comparado com os tempos na situação B. Porém, a situação C levará vantagem quando
analisado o tempo de execução total de todas as tarefas.

A alteração na polı́tica de inserção para realização da sobreposição foi realizada
com a substituição da fórmula da polı́tica de inserção apresentada na seção 4.3 pela
fórmula tEi ≤

(
tIj − tFk

)
+

(
∆ ∗ tEi

)
. Nesta nova equação, ∆ representa a variação da

sobreposição máxima permitida, ou seja, se ∆ = 0.05, significa que é permitido sobrepôr
até no máximo 5% de um slot.

Embora o escalonamento com sobreposição de slots procure reduzir os perı́odos
de ociosidade dos recursos, o compartilhamento inerente à essa abordagem pode aumentar
o tempo de execução de uma tarefa nj sobreposta e, consequentemente, atrasar o inı́cio
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Figura 3. Exemplo de escalonamento com sobreposição de slots.

da execução de uma tarefa nk sucessora, que dependia dos dados enviados por nj . Um
atraso em cascata pode degradar o tempo de execução de todas as tarefas no sistema.

4.5. Algoritmo ol-HEFT

Como discutido, há situações em que a perturbação causada em algumas tarefas pode
ser compensada pela melhora no makespan geral do sistema. Por outro lado, uma des-
vantagem existente nos algoritmos anteriores é a necessidade de armazenar uma lista de
tarefas escalonadas e, para cada novo escalonamento, uma busca exaustiva é realizada à
procura de intervalos ociosos apropriados. Neste sentido, nós desenvolvemos uma nova
heurı́stica chamada ol-HEFT (online-HEFT) que calcula o custo da aplicação em tempo
de execução e realiza buscas usando uma lista circular de tamanho fixo. Cada elemento
da lista corresponde a um intervalo de tempo t e armazena a quantidade de tarefas que
usarão aquele intervalo para sua execução. A Figura 4 ilustra a execução do Algoritmo
ol-HEFT. Nesta figura é apresentado um Processador A com sua lista circular de cargas
de tamanho fixo igual a 14. Cada elemento desta lista contém a quantidade de tarefas
que serão executadas em um intervalo de tempo, neste caso definido como 2 minutos.
Por exemplo, no intervalo de 0 a 2 minutos não existem tarefas no sistema, enquanto no
intervalo de 2 a 4 minutos existe uma tarefa sendo executada e, assim, sucessivamente.

Figura 4. Representação da execução do Algoritmo ol-HEFT.

A Situação I da Figura 4 representa o inı́cio da avaliação do escalonamento da
Tarefa 1 no Processador A, sendo que o instante to representa o instante de chegada da
tarefa e o instante tf representa o instante previsto para conclusão da tarefa. A Situação
II, ainda na Figura 4, representa o resultado final do escalonamento com o Algoritmo ol-
HEFT. Como pode ser visto, o inı́cio da execução da tarefa dar-se-á no mesmo instante em
que a tarefa chega ao sistema. Contudo, o instante de conclusão desta tarefa dependerá
da quantidade de cargas associadas ao processador nos intervalos de tempo em que a
tarefa estará processando. Por isto, devido às cargas existentes, o instante tf depois do
escalonamento da tarefa - Situação II - será superior ao tempo final de escalonamento
previsto inicialmente - Situação I. Além disto, a quantidade de tarefas neste intervalo entre
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inı́cio e conclusão depois do escalonamento é incrementada para representar a alocação de
uma nova tarefa ao processador. A escolha, pelo ol-HEFT, do processador que executará a
tarefa, assim como o HEFT, levará em consideração uma comparação de qual processador
minimizará o instante de conclusão.

O Algoritmo 1 abaixo representa a execução do Algoritmo ol-HEFT. Inicialmente,
assim como os demais algoritmos apresentados, ol-HEFT obtém o DAG da aplicação e
seleciona uma tarefa não escalonada em uma lista de tarefas, ordenadas de acordo com
uma função de prioridade e cujas tarefas predecessoras já tenham sido escalonadas. Em
seguida, o algoritmo calcula a demanda de uma tarefa ni no processador q que está sendo
avaliado. A demanda de uma tarefa em um processador é o tempo em segundos necessário
para executá-la (di,q = εi

ρq
), sendo εi o custo de execução da tarefa ni e a capacidade de

processamento do processador q (ρq). Em seguida, é calculado o instante em que a tarefa
ni está disponı́vel no sistema para execução e, na Linha 10 do algoritmo, é calculado o
intervalo na lista circular de cargas em que o inı́cio da execução da tarefa está associado.
Por fim, é avaliado se o intervalo j já é suficiente para executar a tarefa; se não for, mais
um intervalo é usado e é incrementada a quantidade de cargas neste novo intervalo. Este
processo é repetido até que a demanda para executar a tarefa tenha sido suprida, sendo
escolhido o processador que miniminize o instante de conclusão da tarefa.

Algoritmo 1 Algoritmo ol-HEFT
1: while ∃ tarefa ni não escalonada do
2: if ∃ predecessoras da tarefa ni não escalonadas then
3: Escalona todos os predecessores de ni;
4: end if
5: while ∃ processador q não avaliado no escalonamento da tarefa ni do
6: Calcula a demanda da tarefa ni no processador q (di,q = εi

ρq
);

7: Calcula o instante em que os dados da última tarefa predecessora de ni estarão
disponı́veis;

8: Calcula o intervalo em que a tarefa tarefa ni iniciará a execução
(intervalo inicio);

9: for j = intervalo inicio; capacidade(q, j) ≤ di,q; j++ do
10: Incrementa a carga de aplicações no intervalo j da lista circular;
11: Decrementa a demanda pelo tempo processado no intervalo j (di,q− =

capacidade(q));
12: end for
13: Calcula o tempo de execução da tarefa ni usando o intervalo j final;
14: end while
15: if q foi o recurso que minimizou o tempo de execução da tarefa ni then
16: Seleciona q para executar ni;
17: end if
18: end while

5. Avaliação experimental dos algoritmos
Para a avaliação dos diferentes algoritmos de escalonamento apresentados na Seção 4,
utilizou-se um conjunto de diferentes aplicações executadas em diferentes ambientes
computacionais. Os resultados obtidos permitem analisar vantagens e desvantagens em
cada caso.
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Os experimentos foram realizados utilizando uma ferramenta de simulação desen-
volvida com base na API SimGrid [Legrand et al. 2003], que permite simular aplicações
paralelas e distribuı́das em ambientes heterogêneos. Uma alteração relevante realizada na
ferramenta de simulação foi a inclusão de funções para considerar o instante de chegada
de cada aplicação ao sistema, já que a implementação original considera que todas as
aplicações chegam ao sistema em um mesmo instante. Esta alteração permite determinar
o escalonamento de cada nova tarefa no sistema de acordo com seus instantes de chegada
(start time) e as condições de carga atuais.

Modelos de aplicações foram gerados dinamicamente utilizando a ferramenta
DagGen [Casanova 2009]. Para os experimentos foi criado um conjunto de DAGs va-
riando o total de tarefas entre 10 e 50 em cada um, o que resultou em um total de cerca de
1700 tarefas. Além do número de tarefas em cada DAG, este conjunto de DAGs foi cri-
ado variando outros quatro parâmetros. O paralelismo máximo entre as tarefas (a) variou
entre 0.2, 0.5 e 0.8, sendo que quanto maior o valor de a mais tarefas são executadas no
mesmo nı́vel. A relação de dependência entre as tarefas (d) variou entre 0.2, 0.5, 0.8 e 1,
sendo que quanto maior o valor de d, maior o número de arestas que conectam as tarefas.
A regularidade do número de tarefas em cada nı́vel (r) variou entre 0.2, 0.5 e 0.8; se o va-
lor de r for igual a 0.0 o DAG é irregular, se for igual a 1.0 o DAG é perfeitamente regular.
Por fim, o CCR (Communication-to-Computation Ratio) entre as tarefas e as arestas do
DAG e foi variado entre 0.8, 1 e 2.

O ambiente de Grade utilizado nos experimentos foi dividido em duas arquitetu-
ras, uma com 50 e outra com 100 recursos completamente conectados entre si. Essas
arquiteturas foram geradas utilizando a ferramenta apresentada em [Kee et al. 2006], que
gera modelos arquiteturais com clusters computacionais representativos. O poder de pro-
cessamento dos recursos destas arquiteturas foi definido aleatoriamente entre 24.5e+7 e
32.5e+7 Flops. A largura de banda dos canais de comunicação utilizados foi estabelecida
entre 70 e 90 Mbits/segundo e a latência dos canais de comunicação entre os recursos foi
definida no intervalo de 0,002 a 0,015 segundos. Estes valores adotados na criação do
modelo arquitetural simulado correspondem à média observada nos processadores e nas
tecnologias Fast/Gigabit Ethernet atuais.

6. Análise dos Resultados
Os resultados obtidos com os experimentos apresentados nesta seção foram realizados
utilizando os modelos de aplicações e os modelos arquiteturais descritos na seção anterior
e permitiram investigar o comportamento dos algoritmos apresentados na Seção 4. Os
seguintes experimentos foram realizados:

1. Análise dos tempos de execução dos escalonamentos no simulador para todos os
modelos de aplicações criados;

2. Análise dos resultados simulados do escalonamento dos modelos de aplicações,
variando a sobreposição máxima com o algoritmo apresentado na seção 4.4;

3. Re-execução dos experimentos anteriores variando os instantes de chegada das
aplicações no sistema.

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos com a simulação da execução dos
modelos de aplicações escalonados com os Algoritmos MP, HEFT, HEFT-slot, ol-HEFT
e HEFT-Overlapping – primeira coluna da tabela. Os experimentos com o Algoritmo
HEFT-Overlapping foram realizados variando a OR de 10% até 100%. Nesses testes, o

7º Workshop de Computação em Grade e Aplicações 21



Tabela 1. Tempos de execução em segundos. Ambiente com 50 máquinas.

Algoritmos Start Time: Zero Start Time: Poisson Start Time: Random
MP 515190.56 1018107.06 1043959.05
HEFT 163569.89 267198.89 267198.89
HEFT-slot 160499.23 423296.93 660374.04
ol-HEFT 135213.26 188087.31 190900.86
HEFT-Overlapping (10%) 237874.60 462856.64 457293.92
HEFT-Overlapping (20%) 232646.07 354978.33 489564.74
HEFT-Overlapping (50%) 221241.72 313217.11 445665.75
HEFT-Overlapping (80%) 228651.76 316539.95 425061.29
HEFT-Overlapping (100%) 253390.19 326978.32 360224.44

modelo arquitetural da Grade Computacional utilizado neste experimento foi composto
por 50 recursos, conforme descrito na seção anterior.

A segunda colunda desta tabela apresenta os resultados (tempo em segundos do
makespan) do escalonamento, considerando que todas as tarefas são conhecidas a priori,
ou seja, têm start time 0. Comparativamente, o algoritmo ol-HEFT foi o que obteve o me-
nor makespan para o conjunto de tarefas, com resultados 18.70% melhor que o Algoritmo
HEFT-slot, que proporcionou o segundo melhor desempenho, e 281,02% melhor que o
Algoritmo MP, cujo o resultado foi o pior para este experimento.

A terceira coluna da Tabela 1, mostra os resultados do mesmo conjunto de
aplicações executadas no mesmo modelo arquitetural, porém com o instante de chegada
(start time) das tarefas definido segundo uma distribuição de Poisson. Os instantes de che-
gada foram distribuı́dos em um intervalo de 4 horas. Novamente, o algoritmo ol-HEFT
obteve os melhores resultados, sendo 42.06% melhor que o Algoritmo HEFT e 441.29%
melhor que o Algoritmo MP, cujo o makespan das aplicações foi o pior dentre os algorit-
mos avaliados.

A variação dos instantes de chegada é interessante para simular situações mais
realı́sticas, em que aplicações são submetidas para execução na Grade em diferentes ins-
tantes. Além disto, a determinação do instante de chegada realizada no experimento an-
terior serviu para avaliar o comportamento do sistema em um situação onde há picos de
submissões, ou seja, a carga de escalonamento é maior em um determinado momento.

Neste sentido, um terceiro experimento foi realizado, variando os instante de che-
gada de maneira aleatória num intervalo de 4 horas para evitar que a distribuição adotada
no experimento anterior favoreça ou prejudique um determinado algoritmo. Os resulta-
dos obtidos são mostrados na última coluna da tabela, sendo que o Algoritmo ol-HEFT
teve um melhor desempenho, obtendo ganhos entre 39.97% e 446.86%. Os valores repe-
tidos para o Algoritmo HEFT devem-se ao fato de que este algoritmo considera a caga
existente em um processador e o próximo instante em que ele se encontrará desocupado,
desconsiderando os intervalos ociosos no processador.

A Tabela 2 apresenta os resultados de experimentos realizados usando os mesmos
algoritmos de escalonamento e modelos de aplicações da tabela anterior, mas um modelo
arquitetural contendo 100 máquinas, conforme descrito na Seção 5.
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Tabela 2. Tempos de execução em segundos. Ambiente com 100 máquinas.

Algoritmos Start Time: Zero Start Time: Poisson Start Time: Random
MP 219086.04 436856.64 430583.74
HEFT 480173.05 996627.05 996627.05
HEFT-slot 113075.25 245479.05 363493.98
ol-HEFT 99016.53 161018.93 161785.83
HEFT-Overlapping (10%) 165997.93 242575.15 323998.33
HEFT-Overlapping (20%) 155253.76 257556.59 324229.71
HEFT-Overlapping (50%) 170420.74 278346.28 214812.73
HEFT-Overlapping (80%) 176354.37 293133.45 202569.04
HEFT-Overlapping (100%) 216063.93 224703.89 227242.59

A segunda coluna da tabela apresenta os resultados obtidos do escalonamento
usando os algoritmos da primeira coluna, considerando que todas as aplicações estavam
disponı́veis a priori, com start time igual a zero. Para este caso, o ganho na execução
do ol-HEFT variou entre 14.20% e 384.94%. Na terceira e quarta colunas as aplicações
foram distribuı́das conforme descrito nos experimentos apresentados na tabela anterior.
Novamente, o algoritmo ol-HEFT foi o que proporcionou melhores resultados, com ga-
nhos entre 39.51% e 518.95%.

Os resultados obtidos mostram que o aumento da quantidade de máquinas nos
modelos arquiteturais proporciona o aumento do número de slots de tempo em que há
processadores ociosos. Isto favoreceu a utilização de algoritmos que consideram estes
slots. Com a exceção do algoritmo HEFT todos os algoritmos conseguiram reduzir o
tempo de execução das aplicações quando escalonadas no ambiente com mais recursos.
Como os testes foram realizados utilizando uma grande quantidade de aplicações do tipo
CPU-bound, com o aumento dos slots de tempo livre no ambiente com mais recursos, al-
goritmos que são mais flexı́veis com relação à sobreposição tiveram ganhos consideráveis,
como o caso do Algoritmo MP e do HEFT-Overlapping.

Em relação ao custo para realizar o escalonamento, os algoritmos HEFT-slot e
HEFT-Overlapping tendem a ser mais demorados, crescendo exponencialmente à medida
que o número de aplicações aumenta. Isto é devido ao aumento no número de slots e à
busca por intervalos para execução de uma tarefa. Nesse sentido, o algoritmo ol-HEFT é
mais estável e o custo para escalonamento, independente do número de aplicações, está
relacionado com o tamanho da lista circular e o tamanho de cada tarefa, o que determina
a quantidade de intervalos utilizados. O algoritmo MP possui custo para escalonamento
equivalente ao algoritmo ol-HEFT e esse valor também não varia de acordo com o número
de aplicações escalonadas. Quanto ao tempo para escalonamento, o algoritmo HEFT
apresenta melhores resultados, já que utiliza valores médios para escalonar tarefas.

7. Conclusões

Considerando o ambiente de Grade Computacional com diversos recursos e aplicações
com alta demanda computacional, foi observado que o conhecimento global das
aplicações submetidas no escalonamento online pode oferecer grande redução no ma-
kespan para grupos de tarefas. Foi observado também que, existindo um boa quantidade
de slots de tempo disponı́vel nos recursos, a sobreposição pode oferecer ganhos de de-
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sempenho. Por fim, com a utilização do Algoritmo ol-HEFT, que permite que um proces-
sador compartilhe tempo de execução entre duas ou mais tarefas e leva em consideração
o tempo de finalização de cada tarefa juntamente com as demais, pode-se obter ganhos
consideráveis com relação aos demais algoritmos. Além disso, o compartilhamento dos
recursos na atribuição de cargas representa de maneira mais realı́stica o comportamento
dos escalonadores utilizados em ambientes de grades reais, em que uma vez ativada uma
aplicação, suas tarefas passam a compartilhar os recursos aos quais foram alocadas.

Avaliações mais detalhadas do algoritmo HEFT-slot ainda são necessárias para
determinar quais taxas de sobreposição resultam em escalonamentos mais eficientes. O
mesmo vale para o algoritmo ol-HEFT, buscando-se determinar os valores mais apro-
priados para os intervalos de escalonamento da fila circular de controle. Intuitivamente,
situações em que o tempo de execução de uma tarefa é muito inferior ao tamanho deste
intervalo devem ser evitadas porque fariam com que o algoritmo tendesse a alocar muitas
tarefas em um mesmo intervalo, degradando a utilização do sistema.
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Abstract. Existing mechanisms for Grid Service (GS) security control do not
allow transparently binding different user roles and permissions in the access
control for GS operations. This paper presents the GS Security Architecture
(GSSA), a security architecture for GSs based on the Open GS Architecture
(OGSA), which aims to fullfil this gap. GSSA also provides funcionalites for au-
thentication, log keeping for auditing and accountability, secure data exchange
between GS, and the execution of GSs from withn Web Services (WS). This paper
also describes an implementation of the GSSA, named GS Security Proxy, and
evaluates the use of this proxy in a telemedicine application.

Resumo. Mecanismos disponı́veis para segurança de Grid Services (GS) não
permitem associar, transparentemente, diferentes papéis de usuários a diferen-
tes permissões no controle de acesso às operações de GS. Este artigo apre-
senta GS Security Architecture (GSSA), uma arquitetura de segurança para GSs
baseada na Open GS Architecture (OGSA), que visa a suprir esta deficiência.
GSSA fornece também funcionalidades para autenticação, registro de log para
auditoria e responsabilização (accountability), transferência segura das men-
sagens trocadas entre os GSs e a execução de GSs a partir de Web Services
(WS). Este artigo descreve também uma implementação de GSSA, chamada GS
Security Proxy, e avalia o uso deste proxy em uma aplicação da telemedicina.

1. Introdução
Baseada na Arquitetura Orientada a Serviços (Service Oriented Architecture - SOA)
[Papazoglou 2003], a tecnologia Web Service (WS) [Bosworth 2001] consolidou-se para
a troca de informações entre aplicações distribuı́das, sobretudo devido ao fraco acopla-
mento que emprega nas comunicações entre sistemas clientes e servidores. SOA especi-
fica serviços que podem ser implementados e acessados por aplicações implementadas
em diferentes linguagens de programação e executadas em diversas plataformas com-
putacionais.

Esta caracterı́stica dos WS torna o seu uso adequado para implementar os serviços
de grades computacionais, em que máquinas pertencentes a diferentes domı́nios adminis-
trativos cooperam para a execução distribuı́da de aplicações. Grid Services (GS) esten-
dem a tecnologia WS e adicionam algumas especificidades, como a ciência do estado de
execução do serviço (statefulness) e o uso dos novos padrões WS, como WS Resources,
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WS Addressing, WS Notification, entre outros, que permitem a divisão clara das funções
da infraestrutura de Grade, facilitando a adição de novas funcionalidades.

No ambiente distribuı́do das grades computacionais, considerações de segurança
são fundamentais. Em grades baseadas no middleware Globus Toolkit [Foster 2005],
a Infraestrutura de Segurança para Grades (Grid Security Infrastructure - GSI)
[GLOBUS SECURITY TEAM 2005] provê os mecanismos de segurança necessários ao
uso dos recursos da Grade de forma segura. Nesta infraestrutura, o controle de acesso
é baseado principalmente em um arquivo de autorização chamado grid-mapfile, o qual
permite aos usuários autenticados e registrados neste arquivo, executar qualquer operação
dos GSs.

Arquiteturas de segurança adicionais em Grades Computacionais estendem as
funcionalidades previstas pela Arquitetura para GS Abertos (Open Grid Service Ar-
chitecture - OGSA) [Foster et al. 2002], que trata da padronização das funcionalidades
comuns dos GSs. Entre elas estão a Security Architecture for Open Grid Services
(SAOGS), que fornece autorização a GSs, caGrid Security Architecture (caGSA), que
fornece autorização a operações modificando os GSs Providers, e Authentication and Au-
thorization Architecture for Grid Computing (3AGC), que utiliza programação orientada
à aspectos no auxı́lio à autorização no uso de GSs.

Mesmo com todas as soluções de segurança disponı́veis, os GSs de grades
baseadas no Globus Toolkit ainda carecem de um mecanismo de autorização que per-
mita especificar, com base em papéis, quais as operações dos GSs que os usuários têm
permissão de executar, de forma transparente aos Provedores de GS (GS Providers).

Assim, este artigo apresenta uma arquitetura de segurança, chamada Grid Ser-
vice Security Architecture (GSSA), que estende a arquitetura OGSA. Para tanto, diferen-
tes funcionalidades de segurança são acrescentadas às especificações OGSA, tratando de
autenticação, para identificar univocamente os usuários, autorização, para garantir que
apenas usuários autorizados realizem as operações, transferência segura de dados, pois
informações pessoais podem estar sendo trafegadas entre os GSs, logging, para auxı́lio
a sistemas de auditoria, accountability, para responsabilizar os usuários pelas ações real-
izadas no sistema, e tradução, para permitir acessar GSs a partir de WSs.

Para avaliar a arquitetura especificada, um proxy, chamado Grid Service Security
Proxy (GSSP), foi implementado em Java de acordo a arquitetura GSSA proposta. Para
tanto, utiliza-se alguns componentes do Globus Toolkit, como o Community Authoriza-
tion Service (CAS) [Pearlman and Foster 2002], no auxı́lio a autorização, MyProxy Cre-
dential Management System (MCMS) [Novotny et al. 2001], no auxı́lio a autenticação,
framework Java WS Core (JWSC) [Butler et al. 2000], para implementar os GSs, Globus
WS Container (GWSC), para disponibilizá-los, e Globus Service Build Tool (GSBT), para
geração das classes Stub que tornam transparente para os GSs o envio das mensagens
pela rede, além de gerar o serviço no formato GAR (Grid Archive), para publicação.
Desta forma, a implementação da arquitetura usa as funcionalidades da GSI para prover
um controle maior de segurança no acesso às operações dos GSs.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 aborda os trabalhos rela-
cionados, discutindo arquiteturas de segurança para grades computacionais baseadas no
Globus Toolkit; a seção 3 apresenta as camadas e funcionalidades da arquitetura GSSA
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proposta; a seção 4 descreve a implementação de GSSP; a seção 5 relata o estudo de caso
utilizando uma aplicação da telemedicina chamada Portfólio Reflexivo Eletrônico (PRE);
a seção 6 apresenta e discute os resultados obtidos; por fim, a seção 7 apresenta algumas
considerações finais e aponta para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Correlatos
Existem diferentes arquiteturas para o tratamento de questões de segurança em grades
computacionais, como Security Architecture for Open Grid Services (SAOGS), caGrid
Security Architecture (caGSA) e Authentication and Authorization Architecture for Grid
Computing (3AGC).

A arquitetura SAOGS [Nagaratnam et al. 2002] é dividida em camadas, que
fornecem integração com os mecanismos de segurança existentes para Grades, interopera-
blidade entre diferentes mecanismos e múltiplos domı́nios administrativos, e o relaciona-
mento de confiança entre os usuários da Grade, para que os serviços e recursos possam
ser acessados a partir de outros domı́nios.

SAOGS lida com os principais problemas de segurança envolvendo Grades Com-
putacionais. Contudo, a arquitetura proposta fornece um controle de acesso mais refi-
nado sobre os GSs, permitido, além de especificar quem pode acessar um GS, indicar
também quais das operações podem ser chamadas. Este trabalho apresenta também uma
implementação da arquitetura proposta utilizando o framework WSRF, enquanto SAOGS
apenas indica alguns possı́veis padrões de WS que podem ser utilizados para atingir os
requisitos da arquitetura, mas não apresenta uma implementação para validá-la e analisar
o seu custo de implementação e implantação.

A Grade de Informática Biomédica para cancer (cancer Biomedical Informatics
Grid - caBIG) envolve instituições e indivı́duos voluntários para pesquisas sobre câncer
por meio de compartilhamento de dados e ferramentas. caGSA [Langella 2005] é uma
arquitetura de segurança que fornece confidencialidade, para que apenas o destinatário
tenha ciência das informações, integridade, para garantir que as informações não sejam
alteradas, disponibilidade, segurança fı́sica, controle de acesso e rastreabilidade aos dados
manipulados por caBIG.

caGrid realiza um controle de autorização sobre operações de GS, ficando a cargo
do GS Provider realizar a autorização, mas este deve ser modificado para tanto. Na ar-
quitetura proposta, o GS Provider não tem ciência da infraestrutura de segurança. Outra
diferença é que caGrid utiliza o PrivilegE and Role Management Infrastructure Standard
(PERMIS) como sistema de autorização. Já a implementação da arquitetura proposta uti-
liza o CAS, que faz parte do núcleo do Globus Toolkit, não necessitando instalar sistemas
adicionais.

A arquitetura 3AGC [Jung et al. 2005] fornece granularidade fina no controle de
acesso a GSs, permitindo associar usuários a operações. Sua funcionalidade é dinâmica,
pois não exige o reinı́cio do GS quando as polı́ticas de segurança são modificadas. 3AGC
utiliza o conceito de Programação Orientada à Aspectos (Aspect-Oriented Programming
- AOP) para o controle de acesso as operações dos GSs, entrecortando os métodos do
Globus WS Container (GWSC) que realizam a chamada ao GS Provider.

3AGC utiliza AOP para o controle de autenticação e autorização na Grade, en-
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quanto a arquitetura proposta utiliza AOP para o controle de logging e autorização e,
além disso, fornece outras funcionalidades de segurança como, transferência segura de
dados e tradução de chamadas oriundas de WSs para acesso a GSs. 3AGC intercepta as
chamadas de autenticação e autorização do GWSC, impondo o uso da arquitetura. Esta
abordagem, contudo, é dependente da implementação do GWSC que, caso seja modifi-
cado ou substituı́do por outro container, requer a readequação da solução. A arquitetura
proposta também se apresenta como uma opção de segurança para desenvolvedores de GS
Clients mas não é uma imposição.

3. Arquitetura de Segurança Proposta

Grid Service Security Architecture (GSSA) é uma arquitetura de segurança com o obje-
tivo principal de fornecer um controle de acesso às operações disponibilizadas por GS
Providers, permitindo especificar quais operações dos GSs os usuários têm o direito de
executar, baseados em seus papéis. Isso é feito de forma que o GS Provider não precisa ter
ciência da segurança introduzida e sem que os desenvolvedores de aplicações clientes (GS
Clients) precisem preocupar-se com estas questões, podendo focar-se nas funcionalidades
do sistema.

Além disso, GSSA especifica outras atribuições importantes para um controle de
acesso. Isso inclui a identificação do usuário através da autenticação, a fim de asso-
ciar suas identidades a seus diretos, a transferência segura das mensagens trocadas entre
os GSs, o registro de logs da autenticação e do acesso às operações, para permitir uma
investigação e responsabilizar os usuários por suas ações e identificar possı́veis falhas de
segurança, e a interoperabilidade entre WS Clients e GS Providers.

Figura 1. Arquitetura de Segurança para Grid Services (GSSA).

A arquitetura GSSA, mostrada na Figura 1, foi projetada baseada nos padrões pre-
vistos por OGSA, que é uma arquitetura para padronizar as funcionalidades comumentes
encontradas em GSs, como endereçamento e notificação, especificando interfaces para
estas funcionalidades.

Web Service Resource Framework (WSRF) [Czajkowski et al. 2003] é uma
implementação de OGSA e este framework foi utilizado na implementação dos compo-
nentes do Globus Toolkit acessı́veis via Web. Deste modo, implementações da arquitetura
GSSA devem ser desenvolvidas utilizando o WSRF.
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A camada Authentication é responsável por identificar o usuário na grade com-
putacional. Isto é feito com o uso de credencias proxy, no modelo Single Sign-On
(SSO), em que o usuário participa do procedimento de autenticação uma única vez. Após
a autenticação, a implementação desta camada realiza uma consulta às permissões do
usuário no Authorization System sempre que for necessário. Estes direitos são armazena-
dos no módulo Rights Cache da camada Authorization.

Authorization é a camada mais importante da arquitetura, pois esta é quem de fato
realiza o controle de acesso às operações dos GSs. A estrutura Rights Cache é consultada
todas as vezes que o usuário precisa executar uma operação. Quando há mudança nos
direitos do usuário, Rights Cache é notificado (notify) e realiza a busca e o armazenamento
dos novos direitos. Antes de Rights Cache ser alterado, o módulo History armazena os
valores correntes em arquivo, possibilitando assim determinar os direitos que o usuário
tinha em um momento especı́fico da operação do sistema.

O módulo Logging cria registros em arquivo na autenticação e em cada chamada
das operações do GS Provider, sejam elas permitidas ou negadas. O arquivo de log deve
conter uma flag representando o tipo de evento realizado, o identificador do usuário lo-
gado, o horário da realização do evento, o evento executado e uma descrição do mesmo.
Os tipos de eventos podem ser login, logout, acesso bem sucedido, acesso mal sucedido e
exceção. Logging e History fornecem informações importantes para sistemas de Audito-
ria e Accountability.

A camada Translation possibilita que WS Clients acessem às operações de GS
Providers. Esta camada foi prevista para fornecer acesso controlado às operações de
GS utilizando-se dispositivos móveis, uma vez que estes ainda não suportam GS Clients.
Contudo, nada impede que sejam utilizados WS Clients em Desktop. Quando esta abor-
dagem é utilizada, a segurança das mensagens transportadas de uma aplicação cliente até
o sistema que implementa GSSA deve ser feita por outras tecnologias, pois a camada Se-
cure Transmission garante a segurança apenas da comunicação entre este sistema e o GS
gerenciado.

Secure Transmission é a camada responsável por garantir a transmissão segura,
fim-a-fim, das mensagens entre GS Clients e o GS Provider gerenciado. No uso de
WS Clients, esta camada garante somente a transferência segura das mensagens entre
o mecanismo que implementa GSSA e o GS Provider, usando GSI. Para WS Clients,
as mensagens podem ser transportadas até o mecanismo, por mensagens Simple Object
Access Protocol (SOAP) trafegadas sobre HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS),
garantindo a segurança no nı́vel de transporte, ou utilizando o padrão WS Security, que
cifra as mensagens SOAP, garantindo a segurança no nı́vel de aplicação.

O Authorization System deve ser implementado baseado na OGSA para suportar
o padrão WS Notification. Este sistema gerencia as polı́ticas de autorização e retorna
uma decisão de autorização quando requisitado. O ideal seria que este sistema infor-
masse à GSSA quando as polı́ticas referentes a um ou mais usuários fossem modificadas,
mas nenhum sistema de autorização dá suporte a isso. Deste modo, utilizou-se o padrão
WS Notification para que quando as polı́ticas forem modificadas, o sistema envie uma
notificação a GSSA para que a arquitetura possa proceder uma busca pelos novos direitos
do usuário, mantendo assim, a sincronia em tempo real dos direitos do usuário.
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4. Implementação da GSSA
Para a avaliação e a validação da GSSA, um proxy de Segurança chamado Grid Service
Security Proxy (GSSP) foi implementado em Java. Atuando na interface das chamadas,
GSSP é um mecanismo intermediário no qual a aplicação cliente se conecta e que executa
as operações do GS Provider gerenciado. O proxy é usado para que não seja necessário
modificar o código fonte do GS Provider, que pode não estar disponı́vel, simplificando o
uso da arquitetura de segurança proposta. GSSP também exige pequenas modificações na
aplicação cliente (GS Client) com apenas o acréscimo de uma biblioteca (GSSALib) para
a configuração de parâmetros de forma transparente.

Figura 2. Infraestrutura de segurança utilizando o GSSP.

Para a implementação da camada Authentication, GSSP disponibiliza a operação
EndPointReference init(String, String) com parâmetros username e passphrase. Esta
operação é executada (passo 1 da Figura 2) uma única vez pela biblioteca GSSALib, in-
corporada ao GS Client. Init realiza a autenticação do usuário na Grade, utilizando o
MyProxy Credential Management System (MCMS) (passo 2 e 3), obtém do CAS os direi-
tos deste usuário (passo 4 e 5), cria um WS Resource com estes direitos, e gera uma chave
que referencia o recurso para ser possı́vel acessá-lo posteriormente.

Init verifica a assinatura da Credencial Proxy Restrita (CPR) e sua validade e re-
aliza o parser da CPR utilizando a API OpenSAML, que permite obter os parâmetros
SAML da Credencial. Como é necessário utilizar uma instância de GSSP na aplicação
cliente para executar as operações do proxy, não há como executá-las caso a autenticação
não tenha ocorrido com sucesso, pois init é executado durante esta instância.

GSs possuem um gerenciador de recursos chamado Resource Home (RH) que é re-
sponsável por criar, referenciar e destruir os recursos alocados. No GSSP este gerenciador
é usado no desenvolvimento do mecanismo Rights Cache e foi implementado seguindo
o padrão de projeto “Factory” [Gamma et al. 2005]. A operação init faz com que o RH
mapeie a CPR em um WS Resource, contendo a identidade do usuário e um vetor com
as operações permitidas ao usuário e o tipo de ação (e.g., ler, escrever, executar) que o
usuário pode executar sobre a operação. Uma sequência aleatória de caracteres hash, que
funciona como identificador ou chave, é gerada para referenciar este recurso. RH possui
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uma estrutura de dados interna na qual são armazenados o hash e o respectivo recurso.
Ao término de init, um objeto EndPointReference é retornado ao GS Client (passo 8 da
Figura 2) contendo a URL do GS e a chave de acesso ao recurso.

Por uso do Padrão WS ResourceLifetime, é dado ao recurso um tempo de vida igual
ao dos direitos da CPR, fazendo com que o RH destrua este recurso automaticamente no
tempo especificado. Caso a aplicação do usuário finalize antes do término do tempo de
vida da credencial, o destrutor da biblioteca GSSALib executa uma operação fornecida por
GSSP que, baseada no EndPointReference informado, explicitamente destrói o recurso a
que se refer, destrindo os direitos do usuário. Caso tente-se acessar o recurso após este
ser destruı́do, a Exceção NoSuchResourceException é lançada por RH.

A biblioteca GSSALib é necessária na comunicação do GS Client com o GSSP,
para tornar o uso do proxy transparente para o GS Client. Assim, não é necessário mu-
dar as chamadas às operações no código fonte desta aplicação. Esta biblioteca é quem
executa a operação init e gerencia o objeto EndPointReference que identifica o recurso.
Nas chamadas às operações, esta biblioteca conecta-se ao GSSP ao invés de conectar-se
ao GS Provider. Não é necessário alterar o GS Client para suportar o tratamento da nova
exceção gerada quando o usuário não possui direito de chamar uma operação, porque
esta é tratada como uma exceção RemoteException, que já é prevista e tratada quando se
implementa GSs.

Para a camada Authorization, GSSP realiza o controle de acesso no momento
da chamada de uma operação do GS Provider, verificando se a tupla (usuário, ação,
operação) está presente no recurso do usuário em GSSP.

Na autorização, quando GS Client faz chamada a uma operação, GSSALib usa
o EndPointReference para informar qual o recurso a ser manipulado e faz a chamada à
operação correspondente no GSSP (passo 1 da Figura 2). GSSP verifica se o usuário tem
a permissão de executar a operação pretendida; caso tenha, a operação do GS Provider é
chamada (passo 6), e o retorno é enviado de volta ao GSSP (passo 7); se não tiver, uma
exceção NotPermitted é lançada. Por fim, a mensagem com a exceção ou com o retorno
da execução da operação é enviada ao GS Client pelo GSSP (passo 8).

O controle de autorização do proxy foi desenvolvido utilizando a linguagem ori-
entada a aspectos para Java chamada AspectJ [Laddad 2003]. Programação Orientada a
Aspectos (Aspect Oriented Programming - AOP) auxilia a Programação Orientada a Ob-
jetos (Object Oriented Programming - OOP) entrecortando (crosscutting), em tempo de
compilação, os métodos das classes em pontos previamente definidos, visando principal-
mente o reuso.

O mecanismo de autorização de GSSP funciona da seguinte forma: GSSP disponi-
biliza todas as operações que implementam a lógica de negócio do GS Provider gerenci-
ado e disponibiliza também operações para configurar o uso das camadas de segurança
e para autenticação. Um aspecto chamado Security insere na compilação o código para
controle de acesso antes da chamada de cada operação em GSSP que faz acesso ao GS
Provider, excluindo assim as operações para controle de segurança. Se o usuário possuir
tal direito de executar a operação, o código inserido pelo Aspecto não realiza nenhuma
restrição à chamada realizada por GSSP ao GS Provider. Se o usuário não possuir o di-
reito, o código inserido pelo Aspecto lança uma exceção NotPermitted, não chamando a
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operação do GS Provider.

No aspecto Security há um método que verifica se existe a tupla (usuário, ação,
recurso) no WS Resource selecionado pelo Rights Cache com uso da chave informada na
autenticação. Nesta abordagem o usuário é representado pelo Distingued Name (DN) da
credencial, a ação é “leitura” e o recurso é composto pela URL do GS Provider concate-
nado com a operação que deseja-se acessar (e.g., http://localhost:8443/wsrf/
service/PRE|void,inserirRecado,String). A operação é obtida por meio
de um objeto thisJoinPoint de um Aspecto, que permite obter o nome do método que o
Aspecto está entrecortando, assim como os tipos, nomes dos parâmetros e tipo de retorno.

Para implementar o módulo History, o parâmetro maxOccurs dos recursos é con-
figurado no WSDL do GSSP com valor “1”. Com este valor, os valores anteriores con-
tidos nos recursos não são preservados. O arquivo gerado é salvo com o nome “$mo-
mento que adquiriu o direito-$USER-$momento que o perdeu.xml”;

O padrão WS Notification é utilizado para gerar notificações (notify) entre GS
Client e Provider. Para uso deste padrão, GS Providers adicionam os recursos a uma
estrutura topicList, que os gerencia, a fim de gerar as notificações para as aplicações
clientes assinantes (subscribers). Para que uma notificação aconteça quando um recurso
for modificado é preciso que o método setSendOldValue do recurso receba o parâmetro
“true”.

Na implementação de GSSA utilizou-se CAS como Authorization System, no
entanto qualquer sistema desenvolvido baseado na OGSA poderia ser utilizado. CAS
foi modificado para suportar notificações e gerar uma notificação quando ocorre uma
mudança nas polı́ticas dos usuários. Na inicialização do CAS é criado um recurso
booleano para cada usuário, e este recurso é controlado pelo gerenciador de notificações.

Quando as informações de um usuário são apagadas do CAS, este usuário perde
todos os seus direitos de acesso; então, GSSP destrói explicitamente o recurso deste
usuário. Quando um usuário é removido/incluı́do em um grupo, é alterado o recurso
em CAS referente a este usuário, porque o usuário perde/adquire os direitos do grupo
envolvido. Quando um grupo é removido, são alterados os recursos dos usuários deste
grupo, porque os usuários perdem os direitos que pertenciam a este grupo. Quando
uma polı́tica é removida/inserida, são alterados os recursos dos usuários, porque ele irá
adquirir/perder os direitos do grupo relacionado.

Na implementação do módulo Logging, é realizado um armazenamento em ar-
quivos de log sobre os acessos do usuário e as autenticações realizadas. Este controle de
log pode ser desabilitado utilizando uma operação disponibilizada por GSSP. Para este
controle, a biblioteca Java chamada log4j foi usada.

Na implementação da camada Secure Transmission, GSSP transporta de maneira
segura as mensagens entre GS Client e GS Provider, mas isso pode ser desabilitado por
questões de desempenho, utilizando-se uma operação disponibilizada por GSSP. A bibli-
oteca LibGSSA configura a conexão com o GSSP para ser segura no nı́vel de transporte
e GSSP configura-se para transferir os dados de forma segura até o GS Provider. Desta
forma, consegue-se garantir segurança no tráfego das mensagens de forma fim-a-fim.

A implementação da camada Translation foi realizada com o uso de um WS
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Provider e o GS Client. As requisições do WS Client são enviadas ao WS Provider,
que disponibiliza todas as operações disponı́veis de GSSP, inclusive as de controle de
segurança. Na implementação de cada operação do WS Provider está a chamada à
operação de GS Client do GSSP. A chave para acesso aos recursos com os direitos do
usuário é armazenada na estrutura Record Management System (RMS) do dispositivo e
enviada ao GSSP quando requisita-se uma operação por meio da biblioteca GSSAMobLib;
então, GSSP cria o objeto EndPointReference para acesso ao recurso.

5. Estudo de Caso
O processo de ensino-aprendizagem do Curso de Medicina da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) utiliza princı́pios do aprendizado baseado em problemas Prob-
lem Based Learning (PBL) [Rhem 1998]. Desta forma, os estudantes, ao longo do
curso, precisam atuar em cenários diversificados, tais como domicı́lios, creches, esco-
las, instituições para idosos e pessoas com necessidades especiais, Unidades de Saúde da
Famı́lia, entre outros. Surgiu assim, a necessidade de um sistema que fornecesse suporte
as atividades realizadas pelos alunos, nos mais diversos lugares, permitindo que o sistema
fosse acessı́vel pela Web e por dispositivos móveis.

Em função do exposto, o Grupo de Computação Ubı́qua (GCU) da UFSCar de-
senvolveu o Portfólio Reflexivo Eletrônico (PRE) [Santos et al. 2008] que faz um registro
sistemático, sobre a trajetória e as práticas desenvolvidas pelos estudantes nas atividades
do Curso. PRE foi desenvolvido baseado na tecnologia GS para permitir que diferen-
tes aplicações clientes (e.g., aplicação Web ou para dispositivo móvel) utilizem o mesmo
Provedor de Serviços (GS Provider) do Portfólio.

O GSSP foi empregado no PRE a fim de possibilitar um controle de acesso refi-
nado às diversas funcionalidades providas por esse Portfólio. Na Figura 3 observa-se as
camadas da aplicação Cliente do PRE que é acessı́vel via Web.

Figura 3. Camadas do PRE acessı́vel via Web.

PRE possui uma camada de apresentação desenvolvida em Java Server Faces
(JSF) e HyperText Markup Language (HTML). A camada de controle que é reponsável
por prover informações à camada de apresentação utiliza as tecnologias Java Server Pages
(JSP) e Servlets. A classe ServletController desta camada utiliza o módulo GS Client que
é responsável pela chamada às operações do GS Provider. Neste módulo foram incluı́dos
a biblioteca GSSALib necessária ao uso do GSSP, que faz a autenticação do usuário e per-
mite o acesso às operações disponibilizadas pelo PREProvider, e a configuração do uso
das camadas logging e secure trasmission do GSSP.

Os papéis previstos por PRE são: estudante, professor e administrador. Os estu-
dantes podem acessar as operações referentes à criação e visualização de documentos, os
professores podem acessar as operação de visualização de documentos, e os administra-
dores têm acesso a todas as operações, incluindo as de exclusão de documentos.

7º Workshop de Computação em Grade e Aplicações 33



Armazenou-se em CAS registros sobre todos os alunos, professores e adminis-
tradores que acessam o sistema. Depois, estes usuários foram inseridos em grupos, de
acordo com os papéis desempenhados no PRE. Cadastrou-se também os recursos e as
ações que se pode executar sobre eles. Posteriormente, criaram-se as regras de controle
de acesso descritas acima, especificando quais papéis têm direito de executar cada ação
especı́fica sobre cada recurso.

6. Análise dos Resultados Obtidos
A Grade utilizada nos testes é baseada no middleware open source conhecido como
Globus Toolkit, desenvolvido pela Globus Alliance. Este middleware é de propósito geral
e consolidou-se como um padrão de facto para a construção de Grades Computacionais.

A Grade é formada por 2 clusters, um chamado Xeon com 16 hosts escravos e um
host coordenador, e outro chamado P3 com 4 hosts escravos e um host coordenador. A
grade também possui uma pequena Grade chamada Personal com 1 host escravo e outro
coordenador. Cada um destes ambientes é gerenciado por uma VO (Virtual Organization).
Personal possui uma relação de confiança com P3 e P3 possui relação de confiança com
Xeon, possibilitando a ambos acessarem os recursos do outro domı́nio. Não há relação de
confiança entre Personal e Xeon.

Nos testes, o host coordenador de Personal hospedou a aplicação cliente do PRE
(PREClient), o host coordenador de P3 hospedou GSSP, o host coordenador de Xeon
hospedou a implementação do portfólio (PREProvider) e um host escravo de Xeon hospe-
dou o banco de dados PostgreSQL utilizado pelo PREProvider. Os serviços MCMS e
CAS foram instalados em hosts escravos de P3. Desta forma, tanto o GS Provider quanto
GSSP precisaram utilizar a rede ao requisitar os ser viços.

CAS foi configurado para confiar em credenciais de usuário provenientes de Per-
sonal, e MCMS foi configurado através do arquivo de autorização myproxy-server.config
para permitir armazenar e retornar credenciais provenientes de Personal e P3.

Figura 4. Medidas de tempo entre diversas requisições.

A figura 4 apresenta os tempos médios de acesso às operações de PREProvider.
Sem uso do proxy, o tempo médio é de 19,57 milissegundos (ms), mas com uso das ca-
madas de autorização e autenticação o tempo médio fica em 26 ms. Com o incremento
de transferência segura o tempo médio sobe para 30,22 ms e com o acréscimo do meca-
nismo logging o tempo médio foi 31,77 ms. Desta forma, é visto que o tempo de acesso as
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operações do PRE sofre alterações toleráveis com uso da abordagem proxy, que é apenas
uma dentre inúmeras possı́veis implementações de GSSA.

7. Considerações Finais e Trabalhos Futuros

GSSP mostrou-se eficiente no controle de segurança do Portfólio Reflexivo Eletrônico,
fornecendo aos usuários uma maior confiabilidade na utilização do portfólio. De forma
geral, GSSP funcionou de forma transparente aos GSs Providers, exigindo mı́nimas
alterações na aplicação do usuário para permitir um controle de acesso às operações dos
grid services de Grades Computacionais baseadas no Globus Toolkit.

GSSP introduziu importantes conceitos no acesso a Grid Services, como o uso de
notificações para sincronia em tempo real dos direitos dos usuários, uso de linguagem
de aspectos para controle de acesso e logging de GSs independentemente do Container
utilizado, e controle de acesso às operações de GS Providers sem precisar modificá-los.

Dada a estratégia de implementação adotada, de não interferir com o código dos
Grid Service Providers, a solução apresentada não garante que os acessos às operações
sejam realizados sempre com segurança.

Usando GSSP, contudo, as garantias de segurança especı́ficas serão providas.
Com GSSA/GSSP, o acesso não autorizado é impedido porque, para isso acontecer,
seria necessário saltar linhas da execução do código sequencial da implementação da
operação em GSSP inseridos pelo Aspecto, o que não é possı́vel. Usuários não auten-
ticados também não podem acessar as operações do GS Provider gerenciado, pois esta
autenticação ocorre somente na instância do GSSP e, caso esta não seja realizada ou
haja qualquer problema, não é permita a criação do objeto referente ao GSSP, necessário
à execução das operações. Não há como burlar o mecanismo de logging pois, para
isso, também seria necessário saltar as linhas da execução do código sequencial da
implementação da operação em GSSP inseridos pelo Aspecto.

Seria possı́vel burlar os mecanismos de autenticação e a configuração de trans-
ferência segura, estendendo-se as classes de GSSALib que realizam estas tarefas, não
executando a operação Init e não configurando os parâmetros de Stub. Entretanto, estas
classes foram criadas como do tipo “final”, não permitindo serem estendidas.

Deste modo, GSSA apresentou-se como uma arquitetura eficiente para segurança
de GS e também tornou modular as questões de segurança da aplicação cliente. As
análises de desempenho mostraram pouca perda de desempenho no uso do GSSP, sendo
que o ajuste das camadas a serem utilizadas mostrou a adaptabilidade da GSSA no uso de
diferentes nı́veis de segurança.

Como trabalhos futuros este artigo indica que o controle de acesso seja estendido
aos WS Resources, determinando quais usuários podem ler (get) ou alterar (set) os valores
dos recursos. Deve-se considerar que o controle de acesso deve ser feito tanto no acesso
direto aos recursos como no acesso indireto, utilizando as operações.
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2Laboratório Nacional de Computação Cientı́fica (LNCC)
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Abstract. In order to assure high performance in grid computing scenarios it
is essential to use punishment mechanisms based on trust mechanisms. The
main reason for that can be observed in the grid computing architecture, in
which tasks are executed in resources shared by other users. Therefore, the
main goal of this paper is to analyze trust models in ad hoc grid computing sce-
narios, based on a model that handles the detection of information about other
stations. The results are analyzed based on the number of false-positives and
false-negatives generated in punishments applied to stations that are detected
as malicious. These results are obtained in simulations that shown the accu-
racy of each trust model analyzed. Moreover, it was possible to observe that
two models obtained best results, decreasing the amount of false-positives and
false-negatives.

Resumo. Para o bom funcionamento de uma grade computacional é impre-
scindı́vel o uso de mecanismos de punição baseado em confiança. Principal-
mente, devido à própria arquitetura desse sistema, que depende da execução
correta de serviços por outros usuários. Neste contexto, este artigo analisa
modelos matemáticos que manipulam a confiança trocada entre as estações de
diferentes maneiras, com o objetivo de identificar usuários cujo comportamento
é considerado malicioso. As análises foram feitas em um ambiente de simulação
onde existiam usuários maliciosos que modificavam os resultados das tarefas
enviadas e mentiam sobre a reputação de usuários normais. A partir dos re-
sultados gerados foi possı́vel observar que dois modelos se destacaram entre os
demais, diminuindo consideravelmente a quantidade de falso-positivos e falso-
negativos.

1. Introdução
As grades computacionais são definidas como ambientes formados a partir de

recursos computacionais heterogêneos e distribuı́dos geograficamente, que possibilitam
a criação de sistemas unificados de alto poder computacional [Foster e Kesselman, 2000].

∗Este trabalho foi realizado com recursos do CNPq e RNP
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Portanto, as grades computacionais são capazes de disponibilizar recursos para os mais
diversos tipos de aplicações, que vão desde um simples sistema de compartilhamento
de discos de armazenamento até ambientes complexos de virtualização e de análise de
dados. Atualmente, as grades são classificadas de acordo com a forma que os recursos são
disponibilizados, ou seja, disponibilizados estaticamente ou dinamicamente. As grades
formadas por recursos dedicados são chamadas de grades fixas. Por outro lado, as grades
formadas por recursos dinâmicos são chamadas de grades ad hoc. Ao apresentar estes
dois cenários, é importante destacar que este trabalho tem como foco a análise de um
ambiente de grade computacional ad hoc.

As grades computacionais ad hoc são caracterizadas pela formação dinâmica de
um ambiente computacional lógico, utilizando recursos computacionais de usuários que
se conectam e desconectam espontaneamente [Friese, 2006]. Como nas redes ad hoc
sem fio, os ambientes de grades computacionais ad hoc não possuem uma infra-estrutura
fixa pré-definida e dependem da cooperação das estações para funcionarem corretamente.
Portanto, todas as estações que compartilham recursos devem se comportar de acordo
com os requisitos de funcionamento da grade, processando as tarefas submetidas aos
seus recursos computacionais compartilhados. Caso uma estação não se comporte cor-
retamente, alterando o resultado de uma tarefa submetida, o funcionamento da grade
computacional será afetado. Estas estações que não se comportam de acordo com os
requisitos da grade são chamadas de estações maliciosas. Tendo conhecimento destes
comportamentos maliciosos, é necessário utilizar mecanismos precisos de detecção para
que os recursos disponibilizados por estas estações maliciosas sejam evitados.

As soluções tradicionais de segurança protegem os recursos da grade através de
soluções preventivas. Existem diversas propostas na literatura que, através de mecanismos
preventivos, tentam evitar a presença de uma estação maliciosa ou a execução de com-
portamentos maliciosos na grade. Um exemplo bastante utilizado é o filtro de aplicação,
no qual se baseia nas caracterı́sticas das tarefas enviadas para a grade, tal como o filtro
XML [Chakrabarti et al., 2007]. Neste tipo de filtro, todas as mensagens SOAP recebidas
são examinadas por uma ferramenta pertencente à aplicação. Após serem analisadas, as
tarefas serão classificadas como executáveis ou não. Outros exemplos de soluções pre-
ventivas são a virtualização [Barham et al., 2003], o sandboxing [Berman et al., 1995] e
os mecanismos de flexibilidade do kernel [Moses, 2005].

Além destas soluções preventivas, existem as soluções reativas, que têm como
objetivo a detecção de estações capazes de burlar os mecanismos preventivos e executar
o seu comportamento malicioso. O exemplo mais comum de mecanismos reativos é o
Sistema de Detecção de Intrusão (SDI) [Braga et al., 2008]. Em resumo, os sistemas
de detecção de intrusão utilizam informações conhecidas de comportamentos normais ou
anormais para detectar as estações maliciosas da grade, podendo puni-las localmente ou
utilizando alguma técnica de punição distribuı́da.

De acordo com [Jøsang e Presti, 2004], para tornar um sistema de punição mais
eficiente é importante utilizar uma técnica distribuı́da, pois as técnicas locais punem iso-
ladamente as estações maliciosas detectadas. Desta forma, é importante que todas as
estações da grade troquem informações sobre as detecções realizadas localmente, para
que seja iniciado um procedimento distribuı́do de punição. No entanto, para criar um sis-
tema de punição distribuı́do mais preciso é necessário utilizar ferramentas de confiança,
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pois as estações que passam informações para a grade devem ser confiáveis.

Baseado no modelo de confiança para redes ad hoc, apresentados em [Viren-
dra et al., 2005], este artigo tem como objetivo analisar esta proposta em um ambi-
ente de grades computacionais ad hoc. As análises são realizadas a partir de modelos
matemáticos de confiança que tratam de diferentes formas as informações de detecções
passadas por outras estações da grade. A partir dos resultados apresentados, dois modelos
se destacaram na precisão em detectar estações maliciosas, pois conseguiram reduzir a
quantidade de falso-negativos da grade sem gerar nenhum falso-positivo no cenário ana-
lisado.

Este artigo está organizado como se segue. Na Seção 2 são apresentados os tra-
balhos relacionados. Na Seção 3 são apresentadas as caracterı́sticas de confiança em
grades computacionais ad hoc. Na Seção 4 são demonstrados os modelos de confiança
em cenários ad hoc, assim como os resultados obtidos na análise realizada em uma grade
computacional ad hoc. Finalmente, na Seção 5 são apresentadas a conclusão e os traba-
lhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Uma das primeiras soluções de segurança para grades computacionais foi apresen-

tada pela Globus Alliance [Globus Alliance, 2008] e conhecida como Community Autho-
rization Service (CAS) [Pearlman et al., 2002]. O CAS é um framework que utiliza uma
ferramenta de autenticação através de uma entidade central de administração, conhecida
como Servidor CAS. Este servidor define regras para autorizar a participação e autenticar
um usuário na grade. Por exemplo, uma regra pode ser: uma estação que disponibiliza
os seus recursos em tempo integral poderá ter um alto nı́vel de confiança, pois a grade
sempre contará com os seus recursos. Ao analisar o CAS, é possı́vel observar que este
framework é muito eficiente em um cenário fixo de grades, pois é possı́vel conhecer todas
as entidades que fazem parte da grade. Entretanto, o CAS não é uma ferramenta ideal para
ser utilizada em grades ad hoc, pois nem sempre uma entidade que disponibiliza os seus
recursos será uma entidade confiável. Além disso, nas grades ad hoc é inviável utilizar
uma entidade central de administração, como, por exemplo, o servidor CAS.

Ao perceber a centralização de uma entidade administrativa nas grades ad
hoc, [Lorch et al., 2003] criaram o PRIMA, que permite a criação de múltiplas enti-
dades administrativas de autorização para a utilização de serviços. Em outras palavras,
ao usar o PRIMA o usuário é capaz de controlar o acesso de terceiros aos seus serviços
compartilhados, tendo como base os privilégios de cada entidade da grade. Juntamente
a este modelo [Amin et al., 2005] propuseram o Ad Hoc Grid Security Infrastructure
(AGSI), que tem como objetivo principal utilizar relações entre autoridades certificadoras
da grade ad hoc, descentralizando o mecanismo de autenticação da grade. Portanto, foram
unidos um mecanismo distribuı́do de autenticação e de controle de acesso de usuários aos
serviços da grade ad hoc. No entanto, uma estação maliciosa ainda é capaz de burlar
estes mecanismos preventivos de segurança e executar o seu ataque com sucesso. Desta
forma, é importante utilizar um mecanismo reativo de segurança, que seja capaz de de-
tectar uma estação maliciosa e enviar alertas sobre estas detecções, fazendo com que o
sistema realize punições de forma distribuı́da e com uma maior precisão.

Um Sistema de Detecção de Intrusão (SDI) pode ser definido como um meca-
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nismo reativo, que gera um alerta de segurança a cada detecção de intrusos realizada
em um ambiente computacional compartilhado. O SDI utiliza mecanismos de defesa
que detectam os maus comportamentos realizados na rede. [Maccabe e Servilla, 1990]
definem mau comportamento como qualquer ação que comprometa a integridade, a con-
fidencialidade ou a disponibilidade dos recursos. Além de detectar, o SDI deve ser ca-
paz de executar um procedimento de punição, objetivando a exclusão da entidade mali-
ciosa. De acordo com [Braga et al., 2008], as punições podem ser locais ou globais. Nos
mecanismos locais, as estações realizam punições utilizando somente as informações das
detecções realizadas localmente. Já nos mecanismos globais, são trocadas informações de
detecções realizadas pelas estações do ambiente compartilhado. De acordo com [Jøsang e
Presti, 2004], os sistemas globais de punição são mais eficientes e precisos na punição de
estações maliciosas. Entretanto, para usar um sistema de punição global, é importante uti-
lizar um mecanismo de confiança robusto, que seja capaz de identificar tanto as estações
que passam informações confiáveis de detecção para a grade ad hoc, como as estações
não confiáveis.

Ao notar esta necessidade em utilizar mecanismos de confiança em sistemas dis-
tribuı́dos para a troca de informações entre estações, [Virendra et al., 2005] propuseram
um modelo de confiança para redes dinâmicas. Esta solução tem como objetivo utilizar
as informações de confiança determinadas localmente e através de outras estações, para
que sejam utilizadas na execução de alguma ação corretiva. As informações sempre são
analisadas de acordo com a confiança que uma estação tem em relação à outra. Apesar de
apresentar este modelo de confiança, os autores não validam a sua proposta, tanto através
de simulação como em resultados obtidos em um ambiente real. Desta forma, este ar-
tigo tem como objetivo analisar esta proposta em um ambiente de simulação para grades
computacionais ad hoc. A análise é realizada a partir de modelos de confiança capazes de
aumentar o desempenho nas detecções e punições em até 100% no total de falso-negativos
e falso-positivos.

3. Confiança em Grades Computacionais Ad Hoc

Confiança é uma necessidade fundamental no comportamento humano, que, por
milênios, contribui para a colaboração entre pessoas e organizações [Carbone et al., 2003].
Assim, diversos trabalhos encontrados na literatura tentam criar soluções para transferir
os modelos de confiança dos humanos para ambientes computacionais colaborativos e
dinâmicos. Portanto, confiança pode ser definida como uma medida na qual uma parte en-
volvida depende de algo ou de alguém em uma determinada situação, com um sentimento
regular de segurança e sempre sabendo de possı́veis conseqüências negativas [Josang
et al., 2007].

Atualmente, a confiança tem sido um fator importante para o comércio eletrônico
via Internet. Os consumidores devem confiar nos vendedores que estão oferecendo um
produto ou um serviço através de uma página web. Além disso, os usuários precisam ter a
certeza de que a privacidade é mantida, tanto por parte do consumidor como por parte do
vendedor. Assim, a confiança se tornou o principal requisito para a realização de compra
e venda nos sistemas de comércio eletrônico on-line.
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3.1. Confiança em Ambientes Computacionais

Em ambientes computacionais, principalmente em sistemas distribuı́dos, a ação
de autorizar um usuário desconhecido a usar os seus recursos envolve duas principais
considerações. Primeiramente, os usuários e os recursos devem ser capazes de identificar
a si mesmos de forma confiável. Por outro lado, todos os usuários devem confiar nas
outras entidades envolvidas no sistema distribuı́do para executarem corretamente as suas
atividades. Portanto, podem ser identificados dois tipos de confiança nestes ambientes
computacionais, conhecidos como confiança na identificação e confiança no comporta-
mento [Brinklov e Sharp, 2007].

Com base nas caracterı́sticas de confiança em ambientes computacionais, [Grandi-
son e Sloman, 2000] relacionam confiança aos serviços de internet. Esta relação sempre
trata de duas entidades: uma estação que confia, chamada de Trustor; e outra estação
confiável, chamada de Trustee. Desta forma, estes autores fazem a seguinte classificação:

• Confiança no provimento de serviços: apresenta a relação de confiança entre um
consumidor e um provedor de serviços. Portanto, uma determinada estação confia
nos serviços oferecidos por outra parte envolvida. Em geral, esta classificação
está relacionada à integridade ou confidencialidade dos dados. Por exemplo, os
serviços de internet banking devem assegurar que a senha de um usuário não será
divulgada, além disso, devem manter a privacidade de qualquer outra informação,
tais como nome, endereço e número de cartão de crédito.
• Confiança no acesso ao recurso: descreve confiança no acesso aos recursos per-

tencentes à entidade que disponibiliza recursos. Em outras palavras, o Trustor
permite que o Trustee use ou controle os seus recursos. Os principais exemplos
de soluções para esse tipo de confiança são os mecanismos de controle de acesso,
que vão desde polı́ticas de autorização de usuários até regras de firewall.
• Confiança na delegação: representa o caso em que o Trustee toma todas

as decisões relacionadas aos recursos e serviços de um Trustor. A principal
preocupação deste tipo de confiança é atribuir nı́veis de confiança para definir en-
tidades com valores superiores e, assim, poder formar um conjunto de entidades
confiáveis para delegar as funções e ações das outras entidades da grade.
• Confiança na certificação: representa a confiança de uma entidade a partir de

uma terceira parte envolvida, que pode ser representado pelo conjunto de certifi-
cados apresentados pelo Trustee para o Trustor. Os exemplos mais comuns deste
tipo de confiança podem ser encontrados em sistemas de autenticação, tais como
o X.509 e o PGP [Elkins, 1996].
• Confiança no contexto: apresenta um contexto base que o Trustor deve confiar.

Em outras palavras, esta classificação descreve uma base de definições na qual
o Trustor acredita que contenha todos os requisitos de segurança necessários ao
sistema em todas as transações.

Ao conhecer os problemas relacionados à confiança em ambientes computacionais
dinâmicos, pode-se concluir que estes desafios também afetam os cenários de grades com-
putacionais. Grade computacional é definida como um conjunto de computadores que
objetivam o compartilhamento de recursos [Foster e Kesselman, 2000]. As grades com-
putacionais surgiram como uma solução de computação distribuı́da para a execução de
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experimentos cientı́ficos. Neste exemplo de utilização, pode-se notar que todos os parti-
cipantes da grade se conhecem e podem formar uma grade fortemente confiável. No en-
tanto, quando a grade é usada para objetivos de negócio, existe uma maior probabilidade
de se compartilhar recursos com entidades desconhecidas, em cenários onde a mudança
de usuários é constante. Este tipo de cenário altamente dinâmico foi denominado grade
computacional ad hoc [Friese, 2006].

3.2. Confiança em Grades Computacionais Ad Hoc

As grades computacionais ad hoc podem ser definidas como grades formadas por
entidades que se conectam e desconectam a qualquer instante, não disponibilizando os
seus recursos de forma dedicada. Além disso, podem ser entendidas como uma ex-
tensão das grades fixas convencionais, capazes de interligar um cenário distribuı́do infra-
estrututrado com um cenário sem infra estrutura pré-definida. A Figura 1 apresenta estes
dois exemplos de grades computacionais ad hoc, comparando com um exemplo de grade
computacional fixa.

Figura 1. Exemplos de Grades Computacionais.

Seguindo os exemplos apresentados na Figura 1, pode-se perceber que a Grade
Fixa é formada somente por recursos permanentes, ou seja, todas as entidades são dedi-
cadas ao compartilhamento de recursos na grade computacional. Desta forma, na grade
fixa, o usuário sempre pode contar com a presença de todos os recursos permanentes
na execução de suas tarefas. Por outro lado, a Grade Ad Hoc A é formada através da
integração de recursos permanentes e transientes. Essas grades podem usar polı́ticas para
cada tipo de usuário, diferenciando o tratamento entre as entidades transientes e perma-
nentes. Já a Grade Ad Hoc B é formada somente por recursos transientes, constituindo,
assim, uma grade totalmente ad hoc. Ao analisar os três possı́veis exemplos de grades
computacionais, esse trabalho tem como objetivo analisar modelos de segurança em um
cenário totalmente Ad Hoc, representado pela Grade Ad Hoc B da Figura 1.

Antes de apresentar os problemas relacionados à segurança, é importante definir
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Figura 2. Relação de confiança em grades computacionais ad hoc.

as entidades envolvidas nas relações de confiança da grade computacional ad hoc. Em
resumo, existem duas entidades principais:

• Provedor - são as entidades que disponibilizam os seus recursos e serviços para
outras entidades da grade computacional ad hoc.
• Consumidor - são as entidades que utilizam os recursos da grade computacional

ad hoc.

Uma entidade pode ser, ao mesmo tempo, provedora e consumidora da grade.
Para que a grade computacional ad hoc funcione corretamente, todas as entidades esta-
belecem uma relação de confiança. Em outras palavras, os provedores devem confiar nas
entradas dos consumidores e os consumidores devem confiar nos serviços e nos recursos
disponibilizados pelos provedores.

Na área de segurança em grades computacionais ad hoc, principalmente nos
mecanismos distribuı́dos de detecção e punição de estações maliciosas, todas as entidades
envolvidas devem definir uma nova polı́tica de confiança. Essa nova polı́tica vai além da
relação provedor e consumidor, pois agora existirá uma relação de confiança entre as en-
tidades que estão detectando estações maliciosas e informando a presença destas estações
para a grade. A Figura 2 mostra as relações de confiança que existem nos mecanismos de
detecção e punição de estações maliciosas da grade computacional ad hoc.

Supondo que todas as entidades da grade são provedoras e consumidoras de recur-
sos e que cada estação utiliza um mecanismo distribuı́do de punição, a Figura 2 mostra
um exemplo de troca de informações sobre uma estação suspeita na grade. De acordo com
a figura, a estação A solicita para a grade informações sobre a reputação da estação G. A
solicitação foi iniciada devido à detecção de alteração no resultado enviado pela estação
G. Esta detecção pode ser realizada através de um mecanismo de réplicas de tarefas
submetidas para a grade, que compara todas as respostas recebidas e detecta o resultado
que se difere dos outros. A Figura 2 mostra que A recebe uma informação negativa da
estação D sobre a estação G. No entanto, todas as outras estações enviam informações
positivas sobre a estação G. Portanto, pode-se deduzir que a estação D é uma estação
que passa informações falsas sobre as reputações de outras estações da rede. Seguindo
este raciocı́nio, pode-se notar que uma estação que envia falsos alertas na grade pode
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prejudicar o funcionamento da mesma, pois as estações normais podem ser consideradas
maliciosas, gerando falso-positivos nas detecções.

Para combater esse tipo de problema, [Virendra et al., 2005] propõem uma
equação que determina a confiança que um usuário tem em relação a outro em um cenário
dinâmico. Esta equação é apresentada e analisada na próxima seção.

4. Modelos de Confiança para Cenários Ad Hoc
Considerando a existência de um modelo de segurança preventivo de

autenticação, [Virendra et al., 2005] propõe um modelo reativo de segurança que uti-
liza uma métrica através da qual os usuários podem tomar decisões de utilizar ou não um
determinado recurso na rede ad hoc. Essa métrica estabelece um grau de confiança que o
usuário tem em relação a outro, tendo como base o comportamento deste usuário com ele
e com os outros usuários da rede. Desta forma, para determinar a confiança que o usuário
A tem em relação ao usuário B é utilizada a seguinte equação:

TA,B = α1 · CB
L + α2 · CB

O . (1)

De acordo com esta equação, CB
L representa a confiança que o próprio usuário A

tem em relação ao usuárioB. Já o parâmetroCB
O define a confiança que os outros usuários

da rede têm em relação ao mesmo usuário B. Os parâmetros α1 e α2 são utilizados como
fatores de pesos, tal que α1 + α2 = 1. Assim, o usuário A pode atribuir pesos para as
informações de confiança que ele julga como sendo mais significantes, ou seja, ao atribuir
um valor mais alto para α1 ele estará considerando mais as suas informações locais de
confiança do que as informações de confiança passadas pelos outros usuários da rede.

4.1. Confianças Locais e de Outros Usuários

Tendo como base a Equação 1, os valores de CB
L e CB

O são definidos de acordo
com o comportamento do usuário que está sendo analisado, tendo em vista a existência
de sistemas capazes de monitorar os comportamentos das estações, tais como os Sis-
temas de Detecção de Intrusão (SDI’s). Para os valores de CB

L são consideradas todas as
informações de detecções de comportamentos maliciosos realizados localmente pelo nó.
Como por exemplo, informações alteradas pelo nóB. Já para definir os valores atribuı́dos
à CB

O é importante saber que O é o conjunto de outros usuários que confiam em B e são
utilizados por A em sua avaliação de TA,B. Portanto, para calcular o valor de CB

O podem
ser utilizados quatro modelos matemáticos de confiança, que são medidos através das
seguintes equações:

1. Otimista - O valor de CB
O é definido a partir do maior resultado obtido no produto

de Ci,B × CA,i, para todo i pertencente ao conjunto O. Em resumo, o nó A usa
o maior valor de confiança passado por um usuário que está presente no conjunto
O, sobre a confiança que ele tem em relação ao nó B. Portanto, CB

O pode ser
representado pela equação

CB
O = maxi∈O(Ci,B × CA,i) (2)

2. Média simples - O valor de CB
O é obtido a partir da média simples calculada para

todos os valores de Ci,B × CA,i, sobre o total de usuários (i) consultados e que
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fazem parte do conjunto O. Assim, pode ser utilizada a seguinte equação:

CB
O =

∑
(Ci,B × CA,i)

|O|
(3)

3. Média ponderada - O valor de CB
O é determinado a partir da média ponderada da

soma de todos os produtos de Ci,B ×CA,i sobre o somatório de Ci,B ou CA,i, para
todos os valores de i no conjunto O. Portanto, este modelo pode ser representado
em duas equações, que são:

CB
O =

∑
(Ci,B × CA,i)∑

CA,i

, (4)

CB
O =

∑
(Ci,B × CA,i)∑

Ci,B

. (5)

4. Pessimista - Este é o modelo mais simples, pois considera somente o menor valor
da informação de confiança passado pelos outros usuários. Desta forma, o valor
de CB

O pode ser obtido a partir de

CB
O = mini∈O(Ci,B). (6)

4.2. Análise dos Modelos de Confiança em Grades Computacionais Ad hoc

A partir do modelo de confiança apresentado anteriormente, as simulações pu-
deram ser realizadas em um ambiente de grades computacionais ad hoc. O simulador
utilizado foi o GridSim [Buyya e Murshed, 2002]. Cada estação gera 800 tarefas para
as outras estações da grade ad hoc. O cenário foi simulado com 80 estações, sendo es-
tas distribuı́das em 20 estações maliciosas, que modificavam as informações das tarefas,
e 60 estações normais que participavam corretamente da grade computacional ad hoc.
Essa quantidade de estações maliciosas foi escolhida porque consideramos que 25% de
estações maliciosas são capazes de afetar negativamente o desempenho da grade com-
putacional. Para testar a alteração de informações, as estações enviam tarefas de testes
(i.e. soma simples) para as outras estações da grade resolver. Para os testes realizados,
as tarefas de testes (test jobs) eram enviadas em um intervalo definido aleatoriamente en-
tre 15 e 20 tarefas normais submetidas por cada estação. Ao responder uma tarefa de
teste corretamente, a estação tem o seu valor de confiança local aumentado em 0.1. No
mesmo instante que a confiança local é aumentada, a confiança total é calculada. Para
as informações das outras estações, somente são consideradas as informações de estações
que estão com o valor de confiançaCA,i maior ou igual a 0.5. Foram realizadas 30 rodadas
para cada resultado apresentado, com um intervalo de confiança de 95%.

Além de modificar e não responder às tarefas, cada usuário malicioso sorteia 20%
do total de estações da grade para enviar falsos alertas sobre as reputações de estações
normais da grade. Em outras palavras, o usuário malicioso ainda é capaz de gerar falso-
positivos, informando que os usuários normais são maliciosos, e falso-negativos, não aler-
tando sobre a existência de outros usuários maliciosos na grade. Devido à existência deste
tipo de ataque na grade, é importante que seja utilizado o mecanismo de confiança, para
tratar as informações passadas por estações a partir da métrica de confiança que uma
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estação tem em relação às outras. Para evitar a utilização de uma estação não-confiável
da grade, foi definido um limiar de confiança igual à 0.5. Inicialmente, todas as estações
da grade iniciam com os valores de confiança iguais a 0.5. Portanto, caso uma estação
tenha uma confiança maior ou igual a este limiar, a estação é considerada normal e pode
ser utilizada. Caso possua uma confiança abaixo desse limiar, a estação será evitada.

Os resultados foram analisados com base nas seguintes definições: falso-positivo,
que representa a quantidade de estações normais que são detectadas como maliciosas; e
falso-negativo, que indica a quantidade de estações maliciosas que são tratadas como nor-
mais. Para evitar que uma estação maliciosa sempre execute comportamentos maliciosos
e seja facilmente detectada, foram variadas de 10% a 75% as probabilidades das estações
maliciosas executarem um comportamento malicioso, ou seja, modificarem os resultados
dos jobs.

(a) Falso-positivo. (b) Falso-negativo.

Figura 3. Modelo otimista, variando os valores de (α).

De acordo com os resultados apresentados na Figura 3(a), pode-se concluir que to-
das as estações normais foram tratadas corretamente para os valores de α = 0.9, α = 0.8 e
α = 0.7. No entanto, ao assumir os valores de α ≤ 0.6 foi observado que todas as estações
normais da grade eram bloqueadas, pois os valores calculados a partir das informações
de confiança passadas pelas outras estações da grade tendiam a zero. Portanto, ao calcu-
lar o produto de todos os valores de confiança passados pelas outras estações, o valor da
confiança total ficava abaixo do limiar, gerando uma alta quantidade de falso-positivos.
Como conseqüência dessa alta quantidade de falso-positivo todas as estações maliciosas
da grade também eram detectadas. Assim, ao analisar a Figura 3(b) pode-se concluir que
nenhuma estação maliciosa foi tratada como normal com os valores de α ≤ 0.6. En-
tretanto, ocorreram alguns falso-negativos quando o valor de α > 0.6, pois as estações
atribuı́am pesos maiores às informações locais de confiança. Como conclusão da Figura 3,
pode-se observar que este modelo não é muito eficiente para a grade computacional ad
hoc, pois o funcionamento da grade poderá ser afetado negativamente quando os valores
de α forem menores ou iguais a 0.6.

Seguindo a Figura 4, o modelo de média simples se comportou da mesma forma
que o modelo otimista. A principal razão para essa proximidade entre os resultados dos
dois modelos é o produto que existe entre os valores de confiança de Ci,B e CA,i passados
por outras estações. Quando a grade é iniciada, todas as estações possuem uma confiança
de 0.5 em relação às outras. Portanto, ao receberem as primeiras respostas das tarefas
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(a) Falso-positivo. (b) Falso-negativo.

Figura 4. Modelo de média simples, variando os valores de (α).

de testes, as estações realizam o cálculo da confiança total. Como no modelo otimista,
o produto Ci,B × CA,i sempre tende a um valor menor do que o limiar, influenciando
no resultado da confiança total. Desta forma, este modelo também não apresentou bons
resultados no cenário analisado.

(a) Falso-negativo com a ponderação em CA,i. (b) Falso-negativo com a ponderação em Ci,B .

Figura 5. Modelos de média ponderada, variando os valores de (α).

Ao analisar os resultados obtidos no modelo de média ponderada, pôde-se obser-
var que a quantidade de falso-positivos foi igual a zero para todos os valores de α e em
ambos os modelos de média ponderada. Isto foi alcançado devido à estabilidade do valor
de confiança obtido no cálculo de confiança das outras estações. Assim, são apresenta-
dos na Figura 5 somente os falso-negativos, que continuaram variando em função de α.
Em ambos os gráficos, quando a probabilidade de uma estação modificar uma tarefa é
igual a 10% o total de falso-negativos não se altera ou varia muito pouco. Isso ocorre
devido à baixa probabilidade da estação maliciosa modificar uma informação. Portanto,
as detecções que ocorreram foram sempre proporcionais a esta probabilidade, relacionada
à ponderação aos valores de Ci,B ou CA,i.

A Figura 5(a) mostra o total de falso-negativos para o modelo que atribui uma
ponderação ao valor de confiança do usuário que está enviando a reputação de uma ter-
ceira estação, ou seja, CA,i. A partir dos resultados, pode-se concluir que quanto maior
for a probabilidade de uma estação alterar uma tarefa, maior será a probabilidade de ele
ser detectado. Além disso, ao reduzir o valor de α nota-se que a quantidade de falso-
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negativos tende a diminuir, pois as informações das outras estações aumentam a precisão
da detecção.

A Figura 5(b) apresenta o total de falso-negativos do modelo que determina uma
ponderação às informações de Ci,B, ou seja, da confiança que outra estação tem em
relação a uma terceira. Ao analisar o gráfico, observa-se uma elevada quantidade de
falso-negativos para todos os valores de α. Além disso, ao variar o valor da probabili-
dade nota-se uma maior quantidade de falso-negativos quando a estação tem uma menor
probabilidade de alterar uma tarefa. Outro aspecto importante deste resultado é que, ao
diminuir o valor de α, maior será o total de falso-negativos. Isso ocorre devido ao aumento
do valor de CB

O que ocorre no maior peso aplicado ao valor de Ci,B. Em outras palavras,
como a ponderação está em Ci,B e os valores de CA,i sempre são maiores ou iguais a 0.5,
o valor de CB

O sempre tende a aumentar. Desta forma, o total de falso-negativos também
tende a aumentar.

(a) Falso-negativo.

Figura 6. Modelo pessimista, variando os valores de (α).

De acordo com a Figura 6 pode-se perceber que o total de falso-negativos foi
bastante reduzido em relação aos outros modelos apresentados. Isso é conseqüência da
forma que o modelo pessimista trata as informações recebidas pelas outras estações, con-
siderando o menor valor informado. Ao variar o valor de α pode-se observar que quanto
maior for o peso das informações passadas pelas outras estações, melhor será o desem-
penho em relação ao total de falso-negativos, tornando o mecanismo de confiança mais
preciso. Além disso, como no modelo de média ponderada, o total de falso-positivos foi
igual a zero para todos os valores de α analisados neste cenário.

Ao analisar os gráficos apresentados neste cenário de grade computacional ad hoc,
pôde-se concluir que o melhor mecanismo de detecção e punição de estações maliciosas
da grade foi o modelo pessimista, que reduziu em até 100% o total de falso-negativos sem
gerar nenhum falso-positivo. Além do modelo pessimista, o modelo de média ponderada
com ponderação em CA,i também alcançou bons resultados, detectando e punindo uma
boa quantidade de estações maliciosas que possuem uma maior probabilidade de alterar
as tarefas da grade.

5. Conclusão
Neste artigo foram apresentados e analisados alguns modelos de confiança em

grades computacionais ad hoc. Estes modelos têm como objetivo analisar as informações
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de detecções realizadas localmente por uma estação e passadas por outras estações da
grade. A análise é feita a partir de uma solução proposta por [Virendra et al., 2005] para
cenários dinâmicos de redes de computadores. Esta proposta tem como objetivo atribuir
pesos entre as informações passadas pelo mecanismo local de detecção e informações
passadas por outros usuários.

A partir dos resultados obtidos nas simulações, pôde-se concluir que o melhor
modelo apresentado foi o pessimista, que conseguiu reduzir em até 100% o total de falso-
negativos, sem gerar nenhum falso-positivo no cenário analisado. Além do modelo pes-
simista, o modelo de média ponderada com ponderação em CA,i também alcançou bons
resultados, detectando e punindo uma boa quantidade de estações maliciosas que pos-
suem uma maior probabilidade de alterar as tarefas da grade. É importante destacar que
as estações que possuem uma maior probabilidade de alterar as informações são as mais
prejudiciais à grade, pois estas modificam uma maior quantidade de tarefas. O bom de-
sempenho alcançado no total de falso-positivos dos três últimos modelos foi conseqüência
do tipo de estação maliciosa utilizado no cenário, pois a mesma estação que modificava
as tarefas era a mesma que enviava falsos alertas para a grade.

Como trabalhos futuros, pretende-se observar o comportamento destes modelos
em um cenário onde os tipos de ataques sejam implementados em diferentes estações.
Além disso, realizar os testes em um cenário real. Como análises adicionais, podem
ser feitos testes para outros tipos de comportamentos maliciosos, tais como as estações
egoı́stas, que somente consomem recursos e não respondem às tarefas submetidas na
grade.
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Abstract. The deployment of NAT and firewalls in the Internet represents one
of the most basic strategies for protecting connected networks. On the other
hand several applications, in special Grid computing systems which span se-
veral Autonomous Domains require the communication among hosts behind
NAT/firewall. In many cases this involves manually configuring the security
devices in order to support each application individually. This work proposes
a strategy which allows application processes behind NAT/firewall to commu-
nicate transparently using any transport protocol. Although the IETF has pu-
blished an RFC describing the technique known as UDP hole punching, there
are no universal solutions for communicating with TCP across NAT/firewall. In
this paper we describe an strategy to allow flows on top of any transport proto-
col to go through NAT/firewall without the need to reconfigure predefined rules.
A detailed description of the proposed system, case studies and experimental
results are presented.

Resumo. A adoção conjunta de firewall e NAT pode ser considerada uma das
estratégias mais básicas adotadas para a proteção de redes conectadas à Inter-
net. Por outro lado, aplicações diversas, em especial nas Grades Computaci-
onais, requerem estratégias que permitam a comunicação transparente através
de NAT e firewall de processos executando em hosts de Sistemas Autônomos dis-
tintos. Apesar de que o IETF padronizou a estratégia UDP Hole Punching para
a comunicação transparente de aplicações sobre UDP, não existem soluções pa-
dronizadas para a comunicação transparente sobre outros protocolos de trans-
porte. Este trabalho descreve uma estratégia que possibilita que aplicações so-
bre qualquer protocolo de transporte se comuniquem através de NAT e firewall
na Internet. O sistema é descrito detalhadamente e são apresentados estudos de
caso legı́timos do uso da estratégia implementada.

1. Introdução
A adoção maciça de sistemas de NAT [Srisuresh and Holdrege 1999] e firewall
[Bellovin and Cheswick 1994] na Internet abalou sensivelmente a conectividade fim-a-
fim da rede, isto é, a possibilidade de os processos se comunicarem livremente. Isso
acontece porque NATs e firewalls impedem que hosts externos iniciem comunicações
(UDP ou TCP) com hosts internos, mesmo que haja o consentimento dos hosts prote-
gidos [Guha and Francis 2005]. Uma situação particularmente complexa ocorre quando
dois hosts, ambos atrás de NAT ou firewall, desejam estabelecer uma sessão UDP ou TCP

7º Workshop de Computação em Grade e Aplicações 51



entre eles. Mesmo que ambos os hosts aprovem a sessão, ou seja, que ambos queiram
iniciá-la, a sessão não é possı́vel utilizando o TCP/IP padrão.

A falta de conectividade fim-a-fim causa dificuldades especialmente às aplicações
de Grades Computacionais, as quais são fundamentadas em comunicações entre hosts
de Sistemas Autônomos distintos, que geralmente estão atrás de NATs e firewalls. Para
amenizar essas dificuldades, diversas técnicas têm sido propostas, como o UDP hole pun-
ching [Ford et al. 2005, Rosenberg et al. 2003], uma abordagem que permite o estabele-
cimento de sessões UDP entre hosts atrás de NAT ou firewall. No entanto, o estabele-
cimento de conexões TCP entre hosts atrás de NAT/firewall é mais complexa e menos
robusta [Guha and Francis 2005]. Além disso, as técnicas existentes para passagem de
NAT/firewall não são transparentes para as aplicações, isto é, cada aplicação precisa im-
plementar o código dessas técnicas individualmente, causando possı́vel duplicação de
código.

Este trabalho descreve uma estratégia que visa permitir que processos de aplicação
se comuniquem de maneira transparente, utilizando qualquer protocolo de transporte,
mesmo estando atrás de NAT ou firewall. O sistema utiliza túneis IPv6 sobre UDP e
a técnica UDP hole punching para criar uma rede overlay sobre a Internet IPv4. Essa rede
overlay funciona como uma camada virtual de comunicação, e pode ser utilizada de ma-
neira transparente para que aplicações se comuniquem via TCP ou UDP. O sistema cria
uma interface virtual de tunelamento IPv6 em cada host participante. Quando um pro-
cesso envia um pacote IPv6 a essa interface, o peer local recebe o pacote, estabelece uma
sessão UDP com o peer do host destinatário, usando UDP hole punching, e envia o pacote
encapsulando-o em um pacote UDP. Em seguida, o peer destinatário recebe o pacote e o
“injeta” na interface virtual de seu próprio host, para que o pacote pareça ter sido rece-
bido de uma rede fisicamente conectada. O motivo da escolha do IPv6 se deve ao grande
espaço de endereçamento desse protocolo e, em especial, à existência dos endereços lo-
cais do tipo ULA (Unique Local IPv6 Unicast Address) [Hinden and Haberman 2005],
utilizados pelo sistema.

Este trabalho está organizado como segue. A seção 2 descreve NATs e firewalls.
A seção 3 apresenta soluções da literatura para a falta de conectividade da Internet. A
seção 4 descreve a proposta deste trabalho. A seção 5 mostra um estudo de caso em que
o sistema é utilizado com um sistema de gerenciamento. A seção 6 apresenta resultados
experimentais do sistema proposto. A seção 7 conclui o texto e indica trabalhos futuros.

2. NATs e Firewalls
Esta seção apresenta uma breve descrição dos NATs e firewalls, que representam algumas
das técnicas mais básicas e disseminadas para a proteção de redes conectadas à Internet.
Esta seção também descreve os tipos de NAT e firewall assumidos por este trabalho.

2.1. Firewalls

Um firewall [Schuba and Spafford 1997] é uma coleção de componentes instalados es-
trategicamente com o objetivo de inspecionar todo o tráfego que passa entre duas redes,
bloqueando ou permitindo a passagem do tráfego de acordo com um conjunto de regras.
Na medida em que impedem a comunicação entre hosts internos e externos, os firewalls
diminuem a transparência da Internet.
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Figura 1. Sessão UDP estabelecida entre um cliente atrás de NAT e um rendez-
vous.

Este trabalho considera apenas firewalls baseados em filtragem de pacotes e com
manutenção de estados, das camadas 3 e 4 [Stevens 1994, Lodin and Schuba 1998], que
permitem o envio de pacotes UDP para a Internet e o recebimento de pacotes UDP de
resposta. Como firewalls mais restritivos são geralmente utilizados para propositadamente
limitar a transparência da rede [Greenwald et al. 1996] e normalmente não funcionam
com as técnicas utilizadas por este trabalho, esses firewalls não são considerados.

2.2. NATs

Um NAT é um roteador IPv4, definido em [Egevang and Francis 1994], que interliga duas
redes traduzindo endereços IP e portas TCP/UDP dos pacotes ao encaminhá-los. Com
um NAT é possı́vel que diversos hosts com endereços privados [Rekhter et al. 1996] se
comuniquem na Internet utilizando um único endereço público. Dessa forma os NATs
conseguem reaproveitar os endereços privados e diminuir a velocidade de consumo dos
endereços públicos.

Considere a figura 1, na qual o cliente A inicia uma sessão UDP ao enviar um
pacote UDP para o servidor R na Internet. A pilha TCP/IP do cliente cria um pacote nor-
malmente, como se não houvesse um NAT entre ele e o servidor e como se seu endereço
privado fosse válido na Internet. Em seguida, o cliente encaminha o pacote ao NAT, o
qual realiza o seguinte procedimento: (1) traduz e mapeia o endereço IP de origem do
pacote para o endereço IP público do NAT; (2) traduz e mapeia a porta UDP de origem
do pacote para uma porta externa x (possivelmente a mesma porta).

Em seguida, o servidor responde o pacote e o NAT, ao recebê-lo, realiza a tradução
inversa: (1) faz o mapeamento inverso e traduz o endereço IP de destino do pacote para o
endereço IP privado do cliente A; (2) faz o mapeamento inverso e traduz a porta UDP de
destino do pacote, x, para a porta local do cliente A.

Um par 〈endereço IP, porta〉 relacionado à origem ou destino de um fluxo de pa-
cotes é chamado de endpoint (EP). A sessão UDP iniciada por A possui 3 EPs, como
pode-se ver na figura 1: o EP privado utilizado pelo cliente A, o EP público mapeado pelo
NAT para a sessão UDP, e o EP público no qual o servidor escuta por pacotes UDP. Os
mapeamentos realizados pelo NAT são dinamicamente criados e armazenados em uma
tabela de traduções, sempre que um cliente interno inicia uma sessão UDP/TCP com um
host externo. Um mapeamento é removido da tabela quando nenhum pacote relativo ao
mapeamento é visto pelo NAT após um perı́odo de timeout.

Um NAT só encaminha um pacote proveniente da Internet para a rede privada se
houver um mapeamento para esse pacote em sua tabela de traduções. Dessa maneira,
os NATs também funcionam como uma espécia de firewall com manutenção de estados,
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na medida em que filtram pacotes destinados à rede interna. Os NATs, com relação à
tradução e mapeamento dos pacotes UDP, podem ser classificados em NATs cone e NATs
simétricos [Rosenberg et al. 2003]. Em um NAT cone, se um cliente inicia uma sessão
UDP utilizando a mesma porta local com dois servidores diferentes, o NAT irá associar a
mesma porta externa para ambas as sessões. Já um NAT simétrico mapeia portas externas
diferentes para sessões UDP diferentes, ou seja, que possuam outro destinatário.

3. Soluções da Literatura
Diversas técnicas têm sido propostas com o objetivo de amenizar a falta de conectividade
fim-a-fim da Internet. As abordagens mais utilizadas são descritas a seguir.

Quando um host sem NAT/firewall deseja se comunicar com um host
atrás de NAT/firewall, uma técnica simples, chamada de “Inversão da Conexão”
[Ford et al. 2005], consiste em fazer com o que o host protegido inicie a conexão
com o host externo, o que é permitido pelo NAT/firewall. Quando dois hosts am-
bos atrás de NAT/firewall desejam se comunicar de maneira indireta, uma solução é
utilizar um servidor de relay livre de NAT/firewall para repassar as mensagens entre
os hosts. Como outra alternativa, se o dispositivo de NAT/firewall possui suporte ao
UPnP [Glasser et al. 2002, Miller et al. 2001], esse protocolo pode ser utilizado por uma
aplicação local para configurar automaticamente o NAT/firewall e liberar determinadas
portas, resolvendo o problema da conectividade. Apesar de solucionarem o problema
para alguns casos, nenhuma dessas abordagens é satisfatória quando se deseja uma
comunicação direta entre dois hosts ambos atrás de NAT/firewall, e por isso métodos
de passagem de UDP e TCP foram desenvolvidos, os quais são apresentados a seguir.

3.1. UDP Hole Punching
O UDP hole punching [Ford et al. 2005], também chamado de STUN (Simple Traversal
of UDP Through NATs) [Rosenberg et al. 2003], é uma técnica utilizada para se estabe-
lecer uma sessão UDP direta entre dois hosts, ambos situados atrás de seus respectivos
sistemas de NAT/firewall. A abordagem conta com a ajuda de um servidor de rendezvous
conhecido, livre de NAT/firewall, que auxilia durante o estabelecimento da sessão, mas
não é utilizado posteriormente. Uma técnica similar ao UDP hole punching é utilizada
pelo sistema de VoIP Skype [Baset and Schulzrinne 2004] para permitir ligações diretas
via UDP entre usuários atrás de NAT/firewall.

O UDP hole punching descrito a seguir assume NATs do tipo cone. Uma avaliação
dos NATs utilizados na Internet feita em [Ford et al. 2005] mostra que 82% dos NATs
testados satisfazem esse requisito. No entanto, com NATs simétricos ainda é possı́vel
realizar o UDP hole punching com técnicas de predição de portas [Guha et al. 2004].

O UDP hole punching funciona da seguinte maneira, como ilustra a figura 2. Con-
sidere dois hosts, A e B, ambos atrás de NAT/firewall. Ambos os hosts devem possuir
uma sessão UDP ativa com um rendezvous R. Quando um host envia um pacote UDP
para R, com o objetivo de iniciar a sessão, o rendezvous armazena o EP público do host,
isto é, o par 〈endereço IP, porta UDP〉 observado no cabeçalho UDP do pacote enviado
pelo host.

Considerando que A deseja iniciar uma sessão UDP com B, o procedimento con-
tinua da seguinte maneira: (1) A solicita a R auxı́lio no estabelecimento de uma sessão
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Figura 2. Exemplo de UDP hole punching. (a) Sessão ativa entre B e o rendez-
vous R. (b) Sessão ativa entre A e o rendezvous R. (c) Pacote UDP de B para A,
para abrir um furo no NAT de B. (d) Pacote UDP de A para B, para abrir um furo
no NAT de A.

UDP com B. (2) R responde a A com um pacote contendo o EP público de B, e envia
um pacote a B com o EP público de A. (3) Cada host, ao receber o pacote de R, começa
a enviar periodicamente pacotes UDP para o EP do outro, usando a mesma porta local
utilizada na sessão com o rendezvous. (4) Paralelamente ao passo 3, cada host fica escu-
tando por pacotes UDP provenientes do outro host. Quando um pacote é recebido, uma
resposta é enviada caso o pacote recebido já não seja uma resposta a um pacote enviado
anteriormente, e o procedimento é finalizado com sucesso. Após esses passos, o host
pode enviar um pacote com dados para o outro host normalmente, apenas enviando para
o EP público conhecido.

Como exemplo do funcionamento do UDP hole punching, considere a figura 2,
na qual o host A deseja iniciar uma sessão UDP com o host B. Inicialmente, tanto A
como B possuem uma sessão UDP com o rendezvous R. O NAT de A associa a porta
externa 3080 para a sessão entre A e R, e o NAT de B associa a porta 9191 para a sessão
entre B e R. Dessa forma, o EP público de A é 〈202.5.5.2, 3080〉 e o EP público de B é
〈200.8.8.8, 9191〉. O rendezvous R verifica o cabeçalho UDP dos pacotes enviados pelos
hosts e determina o EP de cada um.

Em seguida, A solicita a R auxı́lio no estabelecimento de uma sessão UDP com
B. R envia o EP de A para B, e vice-versa. Ao receber o pacote de R, B começa a enviar
pacotes UDP para o EP de A, isto é, para 〈202.5.5.5, 3080〉. O primeiro desses pacotes é
mostrado pela flecha (c) na figura. Esse pacote é barrado pelo NAT de A, mas ele cria uma
regra (considerada um “furo”) no NAT de B que permite a entrada de pacotes enviados
por A. Quando A envia um pacote para o EP de B (flecha d), esse pacote também cria
uma regra no NAT de A que permite a entrada dos pacotes de B. Como o NAT de B já
possui um “furo”, o pacote (d) consegue passar o NAT e chegar ao host B. Finalmente,
o host B responde a A (não mostrado na figura), e finaliza o procedimento. Em seguida,
o host A recebe essa resposta, e também encerra o procedimento. Depois desses passos,
os hosts podem se comunicar normalmente, com cada host enviando pacotes para o EP
público do outro. Os hosts mandam pacotes um ao outro, periodicamente, para garantir
o funcionamento do procedimento mesmo com a perda de pacotes ou com a ausência de
sincronia entre os hosts.
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3.2. TCP Hole Punching
Diversas abordagens conhecidas como TCP hole punching têm como objetivo
o estabelecimento de conexões TCP diretas entre hosts atrás de NAT/firewall
[Guha and Francis 2005]. No entanto, devido à natureza assimétrica do estabelecimento
de uma conexão TCP, a passagem do TCP por NATs/firewalls oferece mais empeci-
lhos do que a passagem do UDP. Além disso, como o comportamento de dispositivos
de NAT/firewall não é padronizado, cada abordagem assume um determinado comporta-
mento para conseguir estabelecer a conexão, o sucesso da qual não é garantido.

3.3. Soluções Baseadas no UDP Hole Punching
Diversas aplicações são baseadas no UDP hole punching. Um exemplo é o Hamachi
[Hamachi 2008], uma aplicação de VPN que, assim como a estratégia proposta, também
utiliza túneis estabelecidos com UDP hole punching. No entanto, o Hamachi, além de
ser uma solução fechada e centralizada, tem como principal objetivo o estabelecimento
automático de VPNs passando por NATs e firewalls, e não a realização de comunicações
fim-a-fim transparentes na Internet. Além disso, como não é possı́vel ter acesso ao código
ou mesmo à estratégia utilizada por esta aplicação, os usuários precisam confiar inteira-
mente no seu fabricante. Outra abordagem que pode ser utilizada para obter conectividade
fim-a-fim é o Teredo [Huitema 2006]. No entanto, essa solução tem um objetivo diferente,
que é o de auxiliar hosts atrás de NAT a obterem conectividade IPv6. Além disso, um host
deve abandonar o Teredo assim que obtém conectividade nativa ao IPv6. Como na Inter-
net IPv6 os problemas de conectividade não são eliminados, já que os firewalls continuam
necessários, o Teredo não constitui uma solução a longo prazo para o problema.

4. Descrição do Sistema Proposto
Este trabalho propõe uma estratégia que visa possibilitar a comunicação direta e trans-
parente, utilizando qualquer protocolo de transporte, entre hosts atrás de NAT ou fi-
rewall. O sistema proposto se baseia no uso de interfaces virtuais de tunelamento
[Brogle et al. 2007, Liu et al. 2004] e no estabelecimento automático de túneis IPv6 so-
bre UDP entre hosts atrás de firewall/NAT, com ajuda do UDP hole punching, para criar
um cenário similar ao qual os hosts estivessem fisicamente conectados por uma rede IPv6
livre de NATs e firewalls. Apesar de utilizar o IPv6, os hosts do sistema funcionam na
Internet IPv4, pois todo o tráfego IPv6 é encapsulado dentro de pacotes UDP, os quais são
enviados dentro de datagramas IPv4 através da Internet IPv4.

São utilizados dois tipos de peers: cliente e rendezvous. Um peer cliente, cha-
mado também apenas de “cliente”, é um programa executado em todo host que deseja
se comunicar transparentemente com outros hosts participantes do sistema, ou seja, que
também estejam executando um peer cliente. Um peer rendezvous, chamado também
apenas de “rendezvous”, é um programa executado em um host sem NAT/firewall cuja
principal função é auxiliar dois peers clientes a estabelecerem o UDP hole punching.
Ambos os tipos são detalhados a seguir.

4.1. Peer Cliente
Um peer cliente é um programa executado em todo host que deseja participar do overlay
para se comunicar com outros hosts participantes de maneira transparente. O funciona-
mento do peer cliente pode ser dividido em suas partes: inicialização e operação normal.
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No primeiro passo da inicialização, o peer cliente deve se “logar” em um rendez-
vous. Para isso, assume-se que todo peer cliente possui uma lista de rendezvous estáveis
(chamados de seed) do sistema. Um seed é como um rendezvous qualquer, ele recebe
esse nome apenas porque é contactado por primeiro pelos peer clientes. Inicialmente, o
peer cliente escolhe um peer rendezvous aleatório de sua lista, envia um pacote UDP de
login a esse rendezvous, com o objetivo de se logar, e espera por uma resposta durante um
perı́odo de timeout. Se nenhum pacote é recebido após o timeout, o cliente escolhe outro
rendezvous de sua lista e tenta novamente, até encontrar um rendezvous que o responda.

Se o peer cliente receber uma resposta informando que o login foi aceito, diz-se
que o cliente está “logado” no rendezvous. Depois de se logar, o peer cliente deve enviar
pacotes UDP para o rendezvous, periodicamente, para manter a sessão UDP ativa. No
entanto, um rendezvous pode negar o pedido de login, e nesse caso esse rendezvous pode
informar uma lista com outros rendezvous que podem ser utilizados pelo peer cliente para
tentar entrar no sistema. Essa técnica permite que os rendezvous seed repassem clientes a
outros rendezvous mais transientes.

Quando um rendezvous aceita o login de um peer cliente, o rendezvous deve es-
colher o endereço IPv6 que será utilizado por esse peer. Esse endereço é informado na
reposta do rendezvous ao pedido de login. Ao receber essa resposta, o peer cliente cria
de uma interface virtual de tunelamento IPv6 (por exemplo TUN [Krasnyansky 2007]), e
atribui o endereço escolhido pelo rendezvous a essa interface.

Uma interface virtual de tunelamento é um driver de dispositivo de rede especial,
o qual, ao contrário de um driver de rede convencional, não está ligado a uma nenhuma
placa de rede fı́sica, mas encaminha o tráfego recebido do sistema operacional a um pro-
cesso user-space (no caso, o peer cliente). Para as aplicações, a interface de rede virtual
IPv6 funciona como uma interface “real” IPv6. Além disso, o peer cliente pode “injetar”
um pacote na interface virtual, e quando isso acontece o driver da interface envia esse
pacote ao sistema operacional como se o pacote tivesse sido recebido de uma placa de
rede fı́sica.

Os endereços IPv6 escolhidos pelos rendezvous são endereços do tipo ULA
[Hinden and Haberman 2005], cujo formato é apresentado na figura 3. Endereços ULA
são locais a um domı́nio e não necessitam de registro junto a autoridades, mas são consi-
derados únicos por toda a Internet. A unicidade ocorre pois cada organização determina o
campo Global ID aleatoriamente, tornando improvável a existência de repetições. Os pri-
meiros 8 bits dos endereços ULA correspondem ao prefixo IPv6 alocado para endereços
desse tipo. O Global ID escolhido para o sistema proposto tem o valor “63 65 29 4C
47”, em hexadecimal, como mostra a figura 3. O campo formado pelos 80 bits restantes
após Global ID é chamado de Node ID. Esse campo identifica um peer cliente, e também
permite determinar o endereço IPv4 e a porta UDP do rendezvous ao qual o cliente está
logado. Isso é possı́vel pois o endereço IPv4 e a porta UDP do rendezvous são codificados
dentro do Node ID. O prefixo aleatório é um código de 32 bits escolhido pelo rendezvous
que identifica o cliente de maneira única.

Após criar a interface virtual de tunelamento e atribuir um endereço IPv6 a ela,
o cliente também adiciona uma rota à tabela de roteamento do host para que todos os
pacotes IPv6 que tenham o prefixo (“fd63:6529:4c47::/48”), isto é, destinados a outros
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Figura 3. Formato do endereço IPv6 de um host.

Cabeçalho UDP Pacote IPv6

(8)

...

Figura 4. Pacote IPv6 encapsulado em pacote UDP.

peers do sistema, sejam encaminhados pelo sistema operacional para a interface virtual.

Após se logar ao rendezvous e configurar o host como descrito anteriormente, o
processo de inicialização se encerra e o peer entra no modo de operação normal. Nesse
modo, o peer cliente envia um pacote UDP periodicamente para seu rendezvous, com o
objetivo de manter a sessão UDP ativa. Além disso, o peer cliente pode receber os seguin-
tes pacotes: pacotes IPv6 provenientes da interface virtual, pacotes UDP provenientes do
rendezvous, e pacotes UDP enviados por outros clientes do sistema.

Quando um pacote IPv6 é recebido a partir da interface virtual, o peer cliente
precisa determinar se já possui uma sessão UDP com o cliente destinatário, por meio da
qual possa enviar o pacote. Para isso, o peer cliente mantém uma tabela com os endereços
IPv6 de todos os clientes com os quais possui uma sessão UDP ativa. Se o peer cliente
já possui uma sessão UDP ativa com o cliente destinatário, o peer cliente envia o pacote
IPv6 dentro de um pacote UDP, como mostra a figura 4. Caso não exista uma sessão
UDP ativa com o destinatário, é necessário utilizar o método UDP hole punching para
estabelecê-la.

Para realizar o UDP hole punching, caso seja necessário, o peer cliente A envia
um pacote UDP para o rendezvous de B, cujo endereço é determinado extraindo a porta
UDP e o endereço IPv4 codificados no endereço IPv6 de B. O pacote UDP enviado
ao rendezvous de B é chamado UHPReq (UDP Hole Punching Request), e contém o
endereço IPv6 do peer cliente remetente da mensagem e o IPv6 do peer cliente com o
qual o remetente pretende estabelecer uma sessão UDP. Em seguida, o rendezvous de B
inicia o procedimento de UDP hole punching, como descrito na seção 3.1. Ou seja, o
rendezvous descobre os endereços e portas (EPs) de cada cliente e envia um pacote a cada
um deles informado esses dados ao outro. Ao receber esse pacote cada cliente começa a
enviar pacotes UDP ao outro, até que a sessão seja estabelecida.

Quando o peer cliente recebe um pacote IPv6 de outro peer cliente, por meio de
uma sessão UDP já estabelecida, o peer cliente “injeta” esse pacote na interface virtual,
para que o pacote pareça ter originado de uma rede fisicamente conectada.

Apesar de utilizar o protocolo IPv6 como protocolo de tunelamento, todas as
comunicações entre peers são realizadas sobre a Internet IPv4. A figura 5 apresenta um
exemplo do uso do sistema. Dois hosts, A e B, estão atrás de seus respectivos NATs e de-
sejam se comunicar. Um peer cliente é executado em cada host: o peer cliente A se loga
ao rendezvous W , e o peer cliente B ao rendezvous Z. A e B possuem duas interfaces
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Figura 5. (a) Sessão UDP entre A e W. (b) Sessão UDP entre B e Z. (c) Mensagem
contendo pedido de UDP hole punching entre A e B.

de rede: uma interface fı́sica IPv4, com endereços inválidos da faixa 10.0.0.0/8, e uma
interface virtual IPv6, criada pelo peer cliente.

Suponha que um processo no host A, pA, deseja iniciar uma conexão TCP com
um processo no host B, pB. Para isso, pA solicita ao sistema operacional uma abertura
de conexão TCP com pB (pA precisa saber tanto a porta TCP em que pB escuta, quanto
o endereço IPv6 do host B). O sistema operacional de A então cria um pacote de esta-
belecimento de conexão TCP (TCP-SYN), e o envia para a interface IPv6. Esse pacote é
encaminhado ao peer cliente A, o qual verifica que não existe nenhum túnel (sessão UDP)
com o destinatário da mensagem. Por isso, o peer cliente precisa solicitar ao rendezvous
de B (Z) auxı́lio na realização do UDP hole punching com B.

Para determinar o endereço IPv4 e a porta UDP em que Z escuta, o peer cliente
A extrai essas informações do endereço IPv6 de B. Finalmente, o peer cliente envia um
pacote UDP a Z (flecha pontilhada), e o processo de UDP hole punching é realizado.
Após o hole punching, a comunicação entre A e B é feita diretamente, sem ajuda dos
rendezvous. Deve-se destacar que o cliente A não se loga em Z, ele apenas envia um
pacote solicitando o UDP hole punching a Z, mas continua logado ao seu rendezvous
original, W . Caso o cliente destinatário (o cliente com quem se deseja estabelecer uma
sessão UDP) esteja logado no mesmo rendezvous que o cliente remetente (o cliente que
deseja iniciar a sessão UDP), o cliente remetente precisa enviar o pedido de hole punching
a seu próprio rendezvous.

Como o sistema utiliza o IPv6 nas interfaces virtuais, é necessário que as
aplicações possuam suporte a esse protocolo. No entanto, vale lembrar que diversas
aplicações e os principais sistemas operacionais já suportam o IPv6. Além disso, na
maioria dos casos, a migração de uma aplicação do protocolo IPv4 para o IPv6 é simples,
uma vez que os protocolos de transporte normalmente usados, UDP e TCP, não mudam
com a adoção do IPv6.

4.1.1. Peer Rendezvous

Um peer rendezvous é um peer sem firewall/NAT que tem a função de auxiliar clientes
a realizarem o UDP hole punching. Um rendezvous é um servidor UDP que fica escu-
tando por pacotes UDP, provenientes de clientes ou de outros rendezvous, em uma porta
qualquer. Um rendezvous possui uma tabela com todos os clientes logados no momento.
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Cada entrada na tabela se refere a um cliente e possui os seguintes dados: EP IPv4 público
do cliente, endereço IPv6 do cliente e timeout. O campo timeout indica o tempo desde
a última mensagem recebida do respectivo cliente, e é utilizado para remover clientes
inativos da tabela, isto é, que ultrapassem um determinado intervalo de timeout.

Um rendezvous qualquer, r1 por exemplo, pode estabelecer uma sessão UDP com
outros rendezvous. Neste caso, r1 envia um pacote de login a outro rendezvous, r2 por
exemplo, o qual responde dizendo se o login foi aceito ou não. Caso o login seja aceito,
durante o perı́odo em que r1 estiver logado a r2, r2 pode fazer referência a r1 a peers
clientes que tentarem se logar a r2, quando r2 não desejar ele próprio atender aos clientes.
Em outras palavras, o rendezvous r1 se loga ao rendezvous r2 para anunciar sua existência
e para ser a anunciado a clientes que se logarem a r2. Cada rendezvous mantém uma tabela
com todos os rendezvous nos quais está logado, e envia um pacote UDP periodicamente
para cada um deles, com o objetivo de manter a sessão ativa. Um rendezvous também
mantém uma tabela com todos os rendezvous logados a ele no momento.

5. Estudo de Caso
Esta sessão apresenta um estudo de caso em que se utiliza a estratégia proposta em con-
junto com o SNMP (Simple Network Management Protocol [Harrington et al. 2002]),
com o objetivo de acessar objetos de gerência em múltiplos sistemas autônomos, pos-
sivelmente protegidos por firewall e NAT.

Os hosts empregados nos experimentos são descritos a seguir. Um host A atrás de
NAT possui conexão ADSL com 2Mbps de download e 400Kbps de upload; um host B
atrás de firewall está conectado à Internet através da RNP (UFPR). Um terceiro host, R,
funciona como rendezvous e possui conexão via cable modem, com 4Mbps de download
e 600Kbps de upload. Inicialmente, antes da realização de cada experimento, um peer cli-
ente é executado tanto no host A como no host B. De forma similar, um peer rendezvous
é executado em R. Uma demonstração com o protocolo SNMP é feita a seguir.

O SNMP [Harrington et al. 2002] é o arcabouço padrão da Internet para monitorar
e controlar dispositivos de rede. No uso tı́pico do SNMP, agentes reportam informações
administrativas sobre elementos gerenciados para aplicações de gerência, por meio do
protocolo SNMP. No entanto, em diversos casos os agentes e gerenciadores estão em
diferentes redes administradas independentemente, o que dificulta a comunicação entre
esses componentes, devido a presença de NATs e firewalls. Este exemplo demonstra a
utilização do sistema proposto para lidar com esses problemas, permitindo o gerencia-
mento de dispositivos atrás de NAT e firewall.

Para a realização dos experimentos utilizou-se o pacote de software NET-SNMP,
o qual implementa o protocolo SNMP para várias plataformas, incluindo o Linux, no
qual os testes foram executados. Como o NET-SNMP suporta o IPv6, foi possı́vel uti-
lizá-lo diretamente com a solução proposta. Inicialmente, um agente foi instalado no
host A. Foram necessárias duas alterações na configuração do agente: uma para permitir
requisições de hosts externos e outra para ativar a escuta na interface IPv6, que não acon-
tece por padrão. Em seguida, o seguinte comando foi executado no host B, para solicitar
informações administrativas do host A:

user@host-b$ snmpwalk ’udp6:[fd63:6529:4c47:5c80:f81a:fc8:c915:8888]’ \
-v1 -c public system
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SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux mestre 2.6.17-11-generic \
#2 SMP Fri May 18 23:39:08 UTC 2007 i686

...

O comando snmpwalk é utilizado para obter diversos valores de gerenciamento de
uma única vez. O endereço IPv6 do host A foi passado como parâmetro para o comando
snmpwalk, entre colchetes, para proteger os caracteres ‘:’ do endereço de outras possı́veis
interpretações. O comando foi executado com sucesso, como se não houvesse NAT ou
firewall entre os hosts.

6. Resultados Experimentais
Quatro experimentos, reportados a seguir, foram realizados visando avaliar o desempenho
do estratégia proposta. A configuração de rede e os hosts utilizados nos testes foram os
mesmos descritos no inı́cio da seção 5. Os três primeiros experimentos medem o tempo de
ida e volta de um ping entre dois hosts, em três cenários diferentes: utilizando o sistema
sem nenhum túnel preestabelecido, utilizando o sistema com um túnel já ativo entre os
hosts, e sem o sistema. Um quarto experimento compara a velocidade da transferência de
um arquivo entre os dois hosts, com e sem o sistema.

6.1. Primeiro Experimento
O primeiro experimento investiga o tempo gasto no procedimento de UDP hole punching
entre dois hosts do sistema. O experimento consiste em utilizar a ferramenta ping6 – o
comando ping com suporte ao IPv6 – no host A para “pingar” o host B pela primeira
vez, isto é, o comando ping6 é executado logo após a execução dos peers clientes para
garantir a inexistência de um túnel entre A e B. O tempo de ida e volta (RTT – Round-Trip
Time) do primeiro ping engloba o tempo gasto no processo de UDP hole punching entre
A e B, assim como o tempo gasto no envio e recebimento de um pacote ICMP (Internet
Control Message Protocol) pela Internet. O experimento foi executado 200 vezes, e a
média do RTT é mostrada na barra da esquerda da figura 6. O RTT médio observado foi
de 114.227ms, com um desvio padrão de 9.698ms.
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Figura 6. Latência média entre os hosts com pacotes ICMP de 64 bytes.

6.2. Segundo Experimento
O segundo experimento também mede o RTT entre dois hosts utilizado a estratégia pro-
posta, mas ao contrário do primeiro experimento, nesse caso o comando ping6 é execu-
tado quando já existe uma sessão UDP estabelecida entre os hosts. Em outras palavas,
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o comando ping6 é executado duas vezes: a primeira para estabelecer um túnel entre os
hosts e a segunda para realizar a medição do RTT. Dessa forma, esse experimento mede
apenas o tempo de ida e volta de um pacote ICMP entre dois hosts por um túnel já estabe-
lecido, sem incluir o tempo de criação do túnel, como no experimento 1. O experimento
foi executado 200 vezes, e a média do RTT é mostrada pela barra do meio da figura 6. O
RTT médio observado foi de 35.590ms, com um desvio padrão de 2.195ms.

6.3. Terceiro Experimento
O terceiro experimento mede o RTT entre os mesmos hosts, mas sem a utilização do
sistema proposto – isto é, utilizando a ferramenta ping tradicional, sobre a Internet IPv4.
Como o firewall do host B não bloqueia pacotes de ICMP, foi possı́vel realizar os testes
sem problemas. A média do RTT para esse experimento, que também foi executado
200 vezes, é mostrada na barra da direita da figura 6. O RTT médio observado foi de
32.764ms, com um desvio padrão de 1.419ms.

Comparando os resultados dos 3 primeiros experimentos, nota-se que latência
média do primeiro experimento (ping sem túnel previamente estabelecido) foi 3,486 vezes
maior do que a latência média do terceiro experimento (ping IPv4). Como determinou-se
experimentalmente que o RTT médio entre A e R é superior ao RTT médio entre A e B,
é necessário um intervalo de pelo menos 3 RTTs para que o host A envie o primeiro ping
para o host B (1 RTT ou mais para solicitar o UDP hole punching ao rendezvous e rece-
ber a resposta com o endpoint de B; 1 RTT para enviar um pacote de UDP hole punching
para B e receber a resposta; e 1 RTT para enviar e receber o pacote ICMP propriamente
dito). Por esse motivo, a latência de um pouco mais de 3 vezes o RTT entre os hosts A e
B foi considerada próxima do valor mı́nimo esperado para o experimento. Com relação
à latência adicional causada pela estratégia proposta em relação à uma comunicação nor-
mal, observou-se que a latência de um ping com a estratégia proposta (experimento 2) é,
na média, apenas 1.97ms (4.35%) maior que um ping normal (experimento 3).
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Figura 7. Velocidade na transferência de um arquivo de 20MB.

6.4. Quarto Experimento
Um quarto experimento foi feito com o objetivo de comparar a largura de banda para
uma transferência de arquivo em dois cenários: utilizando o sistema proposto e utilizando
apenas o TCP/IP. Para medir a largura de banda utilizou-se o comando scp, o qual tem
suporte ao IPv6 e ao IPv4. Um arquivo de 20MB foi transferido entre dois hosts, e a
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velocidade da transmissão foi anotada. Para cada cenário o experimento foi realizado 10
vezes, e a média dessas velocidades pode ser visualizada na figura 7. As transmissões
utilizando TCP/IP tradicional foram, na média, 3.48% mais rápidas do que utilizando
a estratégia proposta. Deve-se observar que um pacote TCP padrão consegue carregar
3.46% mais carga útil que um pacote TCP do sistema proposto, devido à sobrecarga dos
cabeçalhos IPv6 e UDP utilizados. Ou seja, pode-se inferir que o desempenho superior
da comunicação TCP/IP ocorre basicamente em função da maior carga útil que é trans-
ferida por pacote. Isso sugere que uma maneira de otimizar a estratégia proposta seria
a compactação do cabeçalho IPv6, uma vez que nem todos os dados do cabeçalho são
utilizados.

7. Conclusão
Este trabalho apresentou um sistema que permite a comunicação direta e transparente
entre processos de aplicação através de NAT e firewall. Este tipo de funcionalidade é
importante para Grades Computacionais que frequentemente envolvem a comunicação
de processos executando em Sistemas Autônomos distintos, protegidos por NAT e fi-
rewall. Em particular é descrita passo-a-passo uma estratégia que permite o estabeleci-
mento transparente de conexões TCP através de NATs e firewalls. O sistema permite
que desenvolvedores de aplicações legı́timas se concentrem na funcionalidade da própria
aplicação, ao invés de investir tempo implementando métodos de comunicação através de
NAT e firewall. Estudos de caso de uso legı́timo da estratégia proposta foram apresenta-
dos, que que demonstram a baixa sobrecarga do sistema.

É importante destacar que mesmo na eventual conversão da Internet para
o IPv6, firewalls continuarão sendo utilizados, bem como possivelmente os NATs
[Wang et al. 2005]. Trabalhos futuros incluem a integração de uma DHT (Distributed
Hash Table) para permitir a busca e localização dos rendezvous do sistema.
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Abstract. In this work we present middle-R, a user-level middleware for statis-
tical computing. It has been developed to distribute R (a language and environ-
ment for statistics) in commodity computers running Microsoft Windows. The
solution is simple because it uses Alchemi, a grid middleware developed using
Microsoft .NET technology in the University of Melbourne. The implemented so-
lution uses Alchemi as a low-level middleware and makes it possible to execute
R scripts in a grid environment. The solution has been successfully implemented
and tested in two different environments: the didactic laboratories of a college
and of a high school. The main application reported in this paper is a combi-
natorial task for finding molecular markers of a few genes to classify correctly
samples of acute lymphoblastic leukemia against acute myeloid leukemia.

1. Introduction

Bioinformatics poses some huge computational problems, for instance: DNA sequence
analysis, finding molecular classifiers of few genes to predict cancer, or assessing the con-
fidence of statistical tests (that may require the use of a known statistical technique called
bootstrap). The typical time frame to complete one of these tasks in a high-performance
computer is measured in weeks. To facilitate this kind of computation, cluster and grid
computing fits very well, mainly when the analysis can be broken in thousands of small
independent processes with slightly varying inputs, a kind of parallelism usually referred
to as “embarrassingly parallel” computing [Foster 1995].

Unix solutions to distribute scientific applications are not new and there are sev-
eral successful histories based mainly on MPI [Dongarra et al. 1993, Snir and Otto 1998]
and PVM [Geist et al. 1994]. However, these solutions are mainly based on proprietary
clusters or on grid middleware.

Our work is motivated by the following reasons: To avoid the acquisition costs of
large clusters or the possible overhead of using an existent middleware we choose a vol-
unteer computing approach. Moreover, due to the large availability of desktops running
Microsoft Windows systems we propose a Windows based solution (which also can also
be extended to run on heterogeneous machines).
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We have started our own grid project to use the computer facilities of our collab-
orators, college and high school computing laboratories with commodity computers. Our
project have initially faced four boundary conditions: (1) practically all labs’ computers
run Windows, so should the grid, (2) the software must run without affecting the daily ac-
tivities of the users, (3) the grid software has to easily communicate with other software,
and (4) the grid has to be able to communicate with other grids. A suitable platform to
be used under those conditions is naturally .NET [Platt 2002], mainly if we consider that
nowadays the majority of the stations run Microsoft operating systems, and that most grid
solutions available are for Unix or Linux platforms.

We firstly considered creating our own .NET grid solution but then we
have found a .NET middleware called Alchemi [Akshay Luther and Venugopal 2003,
Akshay Luther and Venugopal 2005, A. Luther and Venugopal 2005] that helped us with
conditions (1) and (4) and let us concentrate on our bioinformatics problems. Alchemi
is a grid middleware entirely developed using Microsoft .NET Framework at University
of Melbourne as part of the Gridbus project. We have chosen to use Alchemi as the low
level grid middleware because it was developed targeting this kind of demand, increasing
the technology acceptance by private companies and common users. For condition (2),
the natural way to go is to make Alchemi work as a Windows service that should be easy
to install, start, stop and with no necessity of user interaction. Alchemi is an open source
project under GNU’s LGPL so we had no problem adapting it to our needs. We later
contributed this modification back to Alchemi’s project and it has been incorporated to
the official distribution.

The solution to condition (3) and an application of the solution are the main
subject of this paper. An important environment to do bioinformatics nowadays is the
R [R Development Core Team 2006] software, an open source implementation of S lan-
guage and environment. R has been compiled to several platforms as: Linux, Win-
dows, MacOS and Solaris. R can be integrated with several languages (C, Fortran, etc)
but has no support for .NET. However, it can communicate with other processes using
Microsoft COM [Baier and Neuwirth 2006] technology by using a contributed package
called RCOM. To solve our problem of using R in a grid environment, we propose middle-
R, a user level middleware that uses Alchemi as a low-level middleware and makes it
possible to execute R scripts in a grid environment. The layer has been implemented and
used in our bioinformatics activities.

1.1. Related Work

There are several packages to parallelize R processes [Rossini et al. 2003, Yu 2006,
Li and Rossini 2006, Markus Schmidberger and Mansmann 2009]. All of them have been
implemented and are suitable for Linux but can be adapted to Windows with some lim-
itations. However, they are used better in a small dedicated network of computers (a
cluster, for instance) than in a large infrastructure. Besides that, the user has to manage
the computer names and distribution of work for each one in the R script. There is no
mechanism of logging, ressubmission and others, that are usually found in grid middle-
ware. Condor [Douglas Thain and Livny 2005] is another workload management system
to distribute workloads in a network. There are some notices of groups using R under
Condor for Windows but there is no paper or report available. A system of volunteer grid
computing is an alternative solution recently presented for interpreted applications within

66 7º Workshop de Computação em Grade e Aplicações



BOINC infrastructure [Gonźalez et al. 2008].

1.2. Paper Organization

After this Introduction, in Section 2 we introduce some of the technologies involved in
the solution, in Section 3 we present middle-R, in Section 4 we present an example of
application and in the Conclusion we discuss some future steps we think will improve the
work.

2. Involved Technologies

In this Section, we outline the major technologies involved in the proposed solution, i.e.,
R and Alchemi.

2.1. R

The most popular open software project for statistical analysis and computing nowadays
is the R language and environment [R Development Core Team 2006]. The project has
been originally developed by Robert Gentleman and Ross Ihaka of the Statistics De-
partment of the University of Auckland and later it has been made freely available un-
der GNU’s GPL. The project’s source code and binaries to several supported platforms
(Linux, Unix, Windows and MacOS) are freely available through the project’s website:
www.r-project.org. As an environment, R offers to the user data handling and
storage methods, matrix computation operators, a large set of tools for data analysis
and graphics generation, implemented statistical analysis functions such as linear and
non-linear modelling, statistical tests, time series analysis, data classification, etc. As
a language, R offers a complete and robust programming language with resources like
input/output handling, conditionals, loops, and user-defined functions.

Support for extensibility, that is, user’s development and integration of packages is
another important feature of the environment. There are more than one thousand packages
available through the website at the time of this writing. Through these packages, R can be
extended by adding features such as database connection support, Internet communication
support, signal and image basic analysis, and so on.

R environment is also very popular among biostatisticians because of its support
for biological data analysis. In fact, many statistical and computational techniques used in
bioinformatics are present in R through community designed packages as an independent
project called Bioconductor [Gentleman et al. 2004], making it a very popular tool among
these researchers.

2.2. Alchemi

Alchemi is an open source grid middleware entirely developed using Microsoft .NET
Framework by Dr. Rajkumar Buyya and his team in the University of Melbourne as part
of the Gridbus project [Buyya and Venugopal 2004]. Grid applications can be developed
using Alchemi’s own API and executed on a desktop grid constructed using Alchemi’s
runtime facilities. Both development and execution of grid applications are supported by
a strong object-oriented model, giving easy access and total control to all of its features
to users and developers.
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Alchemi’s architecture is divided in four well defined components: theManager,
that manages execution of grid applications, threads and grid resources; theExecutor,
responsible for dedicated or voluntary execution of grid threads; theUser, represents
the owner of an application and theCross-Platform Manager, an optional component
responsible for exposing the functionalities of the Manager to global grids through an
web service interface. Each one of these components are represented by an object on
Alchemi’s object-oriented programming model.

New resources can easily be aggregated into an Alchemi grid by registering a new
Executor in the Manager node anytime, even with an application already running on that
grid. The new Executor will start receiving grid threads as soon its Manager’s scheduler
finds it necessary. The Executors can be in the same network, in adjacent networks or
over the Internet behind a firewall or NAT device, the only restriction is that it must be
able to access a predetermined port in the Manager.

To make Alchemi compliant with one of our boundary conditions (run without
affecting the normal life of the laboratories) some modifications have been made in the
Alchemi Executor in order to make it to run as a Windows service. As a service, the
Executor can run unattended and outside any user context or interference. To accomplish
this, some portions of theAlchemyCore library had to be rewritten and the Executor
was divided into two separated applications: the Executor Service - the Windows service
itself - that contains the same functionalities of the Executor, and the Executor Service
Controller - the service GUI - that connects to the Executor Service and have the same
functionalities of the Executor GUI, in addition to service connect, disconnect, start and
stop functionalities. These changes were later contributed back to Alchemi’s project and
incorporated into the official distribution.

2.3. RCOM

The Microsoft Component Object Model (COM) technology enables interprocesses com-
munication between software components from different vendors. A key package used in
our solution is RCOM package [Baier and Neuwirth 2006], developed by Erich Neuwirth
and Thomas Baier as a package for Windows-based R installations. Through RCOM, we
can expose R’s features to other Windows applications written in any COM compatible
programming language via COM interface.

When RCOM is installed on a machine, a COM Server is created enabling COM
clients to connect and create objects representing an R instance. Through this instance,
one can transfer data (with proper data conversions) between R and a client application,
use R’s computing engine, access its graphical features and input/output facilities.

3. Middle-R

We start this section with a discussion on .NET and COM interoperability, we continue
with a brief explanation on Alchemi’s programming models and then we discuss the pro-
posed solution in details.

3.1. .NET and COM Interoperability

COM was designed some year’s before .NET initiative. Microsoft consider them com-
plimentary technologies but, in fact, they are incompatible as their programming models
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differ greatly. The main problem is that COM code is not executed by .NET Common
Language Runtime(CLR) [Meijer and Miller 2000] and is not managed by any CLR ser-
vice (unmanaged code). That is, all components that .NET managed code can access are
those managed by CLR.

In our work, we have created a component that uses a Remote Callable Wrapper
(RCW) to wrap the RCOM object and do all the conversions between it and Alchemi C#
code, making the RCOM object appear to Alchemi just as if it were a native .NET object.
This interoperable layer was constructed usingtlbimp.exe, a tool from .NET SDK for
the conversion of public interfaces between COM and .NET using information stored in
COM component type library.

3.2. Alchemi’s programming models

Alchemi has two object-oriented programming models: (1) a grid thread program-
ming model and (2) a grid job programming model [Akshay Luther and Venugopal 2003,
Akshay Luther and Venugopal 2005]. In the grid thread programming model, the atomic
processing unit is an object inherited from the classGThread, which is serialized by
a grid application running under a Manager node and transmitted to an Executor node
responsible for its execution. This model gives the developer a closer control of the dis-
tributed threads. On the other hand, the grid job programming model has been developed
to leverage legacy applications to become grid-enabled. In this latter model, the atomic
processing unit is aGJob object (a class that extendsGThread to enable legacy appli-
cations to run on the grid) that depends on one or more files that will be copied by the
Manager and executed by an Executor node.

Alchemi has two ways of accessing the grid job model: (1) declaratively, by us-
ing a task description XML file to describe jobs and its dependencies; and (2) program-
matically, by creating an application via Alchemi API that instantiates and configures a
GApplication object, which contains multipleGJob objects.

3.3. middle-R and Alchemi

Due to .NET Runtime design limitations, Alchemi .NET managed code cannot directly
access R computation engine and library, written in unmanaged code. For this reason,
we needed to design an interoperability layer to enable Alchemi code to access R en-
gine. So, we took advantage of RCOM package to access R engine through its public
interfaces published as a COM server object, to design a small .NET program, called
RJob. The role ofRJob is to receive R scripts along with Alchemi jobs, evaluates them
against R engine and returning the evaluation output as Alchemi job result. To be able to
evaluate R commands,RJob needs first to initialize the R engine. It is done by evoking
Init(. . .) method ofSTATCOnnector class, the interoperability layer between R’s
COM object andRJob unmanaged code. The initialization command is passed to the
STATConnector, the COM object that interfaces R, which passes again toRProxy
where it will be evaluated in R engine itself. The engine is now prepared to receive R
commands, which will follow the same path as the initialization command. Figure 1
shows the layers involved inRJob, while Figure 2 shows the interactions of these layers
as a sequence diagram. For several design and conceptual reasons, RCOM server object
cannot be serialized and passed as a parameter to an Executor node inside a grid thread
object, as expected by Alchemi’s grid thread programming model. Therefore, middle-R
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has been built using Alchemi’s grid job model. In our solution, RJob will be copiedfrom
the Manager node to the Executor nodes, along with an input file containing the R script
we want to run in each node of the grid, as described in Figure 3. In every Executor node,
RJob will parse that input file and use the R engine to evaluate the script and generate
an output file containing the execution results of the script. In this version, we have cho-
sen to get textual response for each command, instead of R response objects, due to data
conversion costs.

Figure 1. RJob application scheme.

An application in Alchemi isan instance ofGApplication and contains
a Manifest of files which that application depends on, that is, a collection of
FileDependency objects needed by the application to be executed on remote Execu-
tor nodes. The Manifest must contain all the files RJob will need to be executed locally,
includingRJob.exe. TheGApplication object contains a collection of threads, that
is, all the jobs that will be executed. As mentioned above, a job is an object inherited
from GJob and has an input file collection, an output file collection and a command that
will be executed when the job runs on Executor node. Figure 3 shows the scheme for the
middle-R in this context

4. Application Example

In this section we outline a possible utilization of the middle-R, a combinatorial bioinfor-
matics problem to finding molecular classifiers using pattern recognition techniques.

One of the important research areas in Medicine, and consequently in Bioinfor-
matics, is the correct prognosis and diagnosis based on the expressions of certain genes
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Figure 2. Middle-R sequence diagram.

Figure 3. Middle-R scheme.

in a tissue sample. Theexpression of a gene is the quantity of that gene that are being
expressed in the cell in a certain moment of the cell’s life. The idea is to find a set of
genes that could have their expression measured (from biopsies tissues, for instance) and
analyzed to help the diagnosis, or even better, the prognosis of a certain tissue condi-
tion [Zweiger 1999].

There are several techniques to quantify the gene expression of the cells of a given
tissue [Bowtell 1999]. cDNA microarray and high density oligonucleotide arrays are the
most used microarray techniques. The strength of these techniques is that each microarray
experiment can assess the expression of thousand of genes at the same time.

For practical purposes, the output of an experiment is an×p matrix, wheren is the
number of genes andp is the number of tissues being assessed. Each matrix elementgi,j

is the expression of the genei for the tissuej. The expressions can be absolute or relative
to another tissue or pool of tissues expressions. In the case of the dataset used in our
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work [Golub et al. 1999], the experiment is to compare samples of Acute Lymphoblastic
Leukemia(ALL) to Acute Myeloid Leukemia (AML). The expression is measured using
Affymetrix high-density oligonucleotide arrays containingp = 6817 genes. The dataset
comprises 47 ALL tissues and 25 AML tissues. The dataset was prepared following the
steps reported in [S.Dudoit et al. 2002], i.e., (i) thresholding: floor of 100 and ceiling
of 16000; (ii) filtering: exclusion of genes with max/min ≤ 5 and max− min ≤ 500,
where max and min refer respectively to the maximum and minimum expression levels
of a particular gene across mRNA samples; (iii) base 10 logarithmic transformation. The
final dataset is a72 × 3051 matrix of gene expressions, i.e., after preparation the number
of genes is3051.

There are several techniques in the area of Pattern Recognition to find classifiers
by supervised learning. For statistical and computational reasons, we are going to use
Fisher Linear Discriminant Analysis (FLDA) [Bishop 2006] to find the pairs of genes
that perfectly classify the tissues by cancer types.

Let x be a point in the plane formed by the expression levels of a pair of genes
(gi, gj) andy be such thaty = wx, wherew is a weighting vector that better separates the
projections of the two cancer types (ALL and AML). The idea behind FLDA is to find, by
computing projections to a hyperplane (or a line in our case), the vectorw that maximizes
the ratio of the between-class covariance matrixSB to the within-class covariance matrix
SW defined by:

SB = (m2 − m1)(m2 − m1)
T (1)

and

SW =
∑

n∈C1

(xn − m1)(xn − m1)
T +

∑

n∈C2

(xn − m2)(xn − m2)
T (2)

where:m1 = 1

N1

∑
n∈C1

xn andm2 = 1

N2

∑
n∈C2

xn.

Solving this problem is equivalent to inverting matrixSW and multiplying by the
difference of the meansm1 andm2. This is not a discriminant but only the direction of the
normal vector of the separating line between the two types of cancer. The discrimination
point can be found by a naive Bayes approach [Bishop 2006].

To compute one discriminant is very fast (about 0.025s). However, we need to
computeC(3051, 2) = 4652775 discriminants and check if any pair separates perfectly
the cancer samples. To do that, we can split the jobs to the grid (because they are indepen-
dent) and just check the results. There are 514 pairs of genes that satisfy the requirement
of separating the cancer types perfectly.

To perform the experiments, two didactic laboratories have been prepared to run
an Alchemi grid. Each laboratory has 20 machines: 20 Intel Celeron D330 2.66 GHz, 256
Mb RAM in one of them (named here Lab1) and 20 Intel Celeron D315 2.25 GHz, 256
Mb RAM in the other (named here Lab2) . Both laboratories run Windows XP SP and
at least the following packages are installed in each machine: R (version 2.6.0), RDCOM
Server (version 1.8.3) and Alchemi (version 1.0.6). The machines in each laboratory are
connected to a ethernet hub (10 Mbps) and both hubs are connected in cascade mode
and connected by a switch to the administrative network. During the tests, all machines
were dedicated to the experiment, i.e., there were no cycle sharing among other users or
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applications. Despite of the fact that the middle-R can be used in an opportunistic way,
we provided a dedicated setting for the experiments in order to verify the performance.

To assert the stability of the performance of the solution, a subset of the pairs to
be tested has been chosen (5000 pairs of genes selected at random) as part of a job that
was tested in three different experiments with one, ten and twenty nodes.

All the experiments had a number of jobs equal to the number of nodes and were
repeated 100 times. For a one node grid, the maximum time of execution for this exper-
iment is 2 minutes and 10 seconds, the minimum time of execution is 2 minutes and 7
seconds and the standard deviation is 0.828 seconds. For a ten nodes grid the minimum
time of execution was 2 minutes and 8 seconds, the maximum execution time was 2 min-
utes and 14 seconds and the standard deviation was 1.81 seconds. For a twenty nodes grid
the minimum time of execution was 2 minutes and 8 seconds, the maximum execution
time was 2 minutes and 16 seconds and the standard deviation was 1.68 seconds.

The performance of the grid application has been compared to a stand alone ma-
chine (Lab1) by running the R script to do all the 4652775 tests (same dataset), i.e., no
grid infrastructure. The experiment has been repeated using a grid with five, ten, twenty
and forty nodes. For all experiments but the last (40 nodes), only Lab1 machines have
been used. Initially, the number of pairs to be tested have been divided in 1000 jobs
(approximately 4653 tests/job). Table 1 shows the results for each one of the tests. A
super-scalar effect can be noticed comparing the time of 5 nodes against 10 nodes.

Nodes Time
⋆ 43:39:19
5 15:49:22
10 7:43:16
20 4:18:45
40 2:12:14

Table 1. Time comparison between experiments with 5, 10, 20 and 40 grid nodes
checking all pairs divided into 1000 jobs. Time column represented as HH:MM:SS
format.
(⋆) Time measured outside grid infrastructure.

To reduce the impact of communication between Alchemi and the nodes, a second
experiment has been done. This time, the number of jobs is equal to the number of nodes
in the experiment and each job tests4652775/N , whereN = {5, 10, 20, 40}. On this
second experiment, instead of having small jobs and a large amount of communication on
the cluster, we used large jobs andN communications.

Table 2 shows the results for each one of the tests. Comparing to Table 1, the
total time has been reduced in 0,88% for 5 nodes, 3,74% for 20 nodes and 7,69% for
40 nodes. However, the time of execution for 10 nodes have not shown the super-scalar
effect. With the last two experiments it is possible to observe a kind of trade-off between
the communication among jobs, and the disk swap effects of large jobs1.

1”We performed someadditionaltests to verify the communication overhead. On all cases but with 10
nodes it corresponds to the time difference. So, we suppose that the difference with 10 nodes comes from
disk swap.
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Nodes Time
⋆ 43:39:19
5 15:41:02
10 8:06:33
20 4:09:05
40 2:02:04

Table 2. Time comparison between experiments with 5, 10, 20 and 40 grid nodes
checking all pairs divide into N jobs where N = {5, 10, 20, 40}. Time column rep-
resented as HH:MM:SS format.
(⋆) Time measured on R outside grid infrastructure.

5. Conclusion

There are several grid solutions for Unix environments and there are some packages to
facilitate R applications to be distributed under Unix. Under Windows, there were no
“off-the-shelf” solution to distribute R when we started this project. Fortunately, using
Alchemi, a grid middleware that uses Microsoft .NET technology, we have designed and
implemented middle-R, a user level middleware to enable R applications to be executed
in a grid environment. More recently, two solutions are being tested: one under Condor
and another under BOINC.

There is a very important difference between our solution and the ones proposed
before: since middle-R is integrated with Alchemi, a grid middleware, the grid can scale
to a very large network of computers, distributed across different administrative domains,
while in the other solutions that would be very difficult or even impossible. The proposed
solution has been deployed in computing laboratories (all using commodity computers)
of two educational institutions in a way that is not disturbing the didactic activities (users
can continue using Windows and do not notice performance degradation).

We have used the grid in some of our bioinformatics problems, mainly microarray
statistical analysis to find robust biological classifiers (gene-cliques to distinguish cancer
and non-cancer tissues, or to distinguish between types of cancer) and we could solve an
important problem related to scientific reproducibility that is controlling the version of
R packages in a distributed environment. We have also implemented a .NET component
responsible for R communication (that supports serialization) to enable middle-R to use
the grid thread model. One advantage of this solution is that we have a better control of
the threads. The disadvantage is that it is slower than the COM solution and not fully
compatible with R commands.

In economical terms, there are several aspects that we started studying but have
to be improved. According to our initial studies, the energy cost per machine is approx-
imately US$0.0135 (considering the kw/h cost approximately US$0.012 per machine)
with the monitor in idle status and the CPU in a peak of processing. If we consider that
the cost per hour of machine instance is approximately US$0.1 for the EC2 (Amazon’s
computing grid), the proposed solution is economically viable, even counting other cost
variables as maintenance, cost of ownership and etc. The proposed solution is also eco-
nomically adequate for computing labs because, in the future, the institutions may be able
to rent computing time and consequently reduce the cost of ownership, leverage research
partnerships and mainly, being a non-profit institutions, reduce the students’ tuition.
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As a future work we intend to further explore the effects on the jobs size on the
total execution time, using different settings as heterogeneous machines and faster net-
works. We also intend to add fault tolerance capacities to the jobs, using a kind of heart
beat verification is order to allow the resolution of actual problems.
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Abstract. Computer grids typically combine computational resources of diverse
types, such as storage, processing and scientific instruments, spread across dif-
ferent administrative domains. As a result, computer grids are a complex and di-
versified execution environment, which exhibit high variation of resource avail-
ability and node instability, among other problems. This paper presents a model
for dynamic interceptors and its use in InteGrade, an opportunistic grid middle-
ware. The use of interceptors aims to provide dynamic adaptation capabilities
to InteGrade through its underlying communications middleware, contributing
to make InteGrade able to deal with the highly variable execution environment
of opportunistic grids. The aim is to show that existing dynamic adaptation ca-
pabilities, a common feature of modern distributed systems middleware, can be
used to provide a significant level of flexibility to grid computing middleware,
mostly displacing the need to (re-)implement specific adaptation mechanisms
for the latter kind of middleware.

1. Introduction
The wide availability of middleware technologies, used to support numerous applications
and services, resulted in considerable maturity in this area. In particular, applications that
need to adapt to variations in the execution environment and in the user/device’s context
have become more common. Mobile and distributed multimedia applications are well-
known examples of this trend. Such applications demand a high level of flexibility and
adaptability from the middleware platform, which must be able to self-adjust themselves
in response to dynamically changing application requirements.

More recently, computing grids [Foster and Kesselman 2004] have appeared as
another example of distributed computing environment with a high degree of dynamism.
This is particularly true regarding opportunistic grids, where resource availability is con-
stantly changing. Appropriate, flexible, middleware support, matching such dynamism,
is an essential feature to enable the development of effective grid computing applications.

This paper presents an approach to provide such flexibility to grid computing mid-
dleware, by means of an interceptor model present at the level of the underlying communi-
cations middleware. Such interceptors enable runtime adaptation of the behavior of both
middleware and application components. We argue that the adaptation features that have
become common in distributed systems middleware are sufficient for most of the flex-
ibility needs of grid middleware, which can use those features as the building blocks to
compose sophisticated dynamic adaptation features. This obviates the need for adaptation
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mechanisms that are specific for grid computing middleware, further leveraging existing
research on adaptable and reflective middleware.

The interceptor model was applied in InteGrade [Goldchleger et al. 2004], an op-
portunist grid middleware with no previous support to deal with the high dynamism that
occurs in computer grids. Interceptors were implemented in OiL [Maia et al. 2005], a
highly dynamic middleware that serves as one of InteGrade’s underlying communica-
tions middleware platforms. Using such interceptors, the components of InteGrade can
be adapted at runtime, effectively changing the grid’s overall behavior. The approach has
been demonstrated by means of two applications: dynamic deployment of firewall traver-
sal mechanisms and dynamic adaptation of the grid’s resource management protocol.

This paper is organized as follows. Section 2 presents the InteGrade grid mid-
dleware and its main components. Section 3 describes the main characteristics of the
dynamic interceptor model. Section 4 presents two applications of the interceptor model
in InteGrade, while Section 5 discusses related work. Finally, Section 6 presents the con-
clusion and future work.

2. InteGrade - Opportunistic Grid Middleware
InteGrade [Goldchleger et al. 2004] is an opportunistic grid middleware with support
for the development of applications that use idle resources available in computer net-
works. It uses two different CORBA-compliant ORBs, JacORB [Spiegel 2005] and
OiL [Maia et al. 2005], as communications middleware to abstract away the details of
remote interaction among its components. These ORBs allow the integration of compo-
nents that have been implemented in different languages, running on diverse hardware
and software platforms. In particular, the design of InteGrade requires support for the
integration of components written in Java, C/C++ and Lua. The main components of the
InteGrade architecture are:

• Application Submission and Control Tool (ASCT): a graphical user interface that
allows users to submit applications and control their execution;

• Application Repository (AR): stores the code of applications that are executed on
the grid nodes;

• Local Resource Manager (LRM): runs on each grid node and is responsible for
loading and executing applications scheduled for that node. It is also responsible
to inform GRM about local resource availability;

• Global Resource Manager (GRM): manages the resources on a cluster; it receives
notifications of resource availability from the LRMs (through an information up-
date protocol), and runs a scheduler that allocates tasks to nodes based on resource
requirements and availability;

• Execution Manager (EM): keeps information about each running application, such
as its state, executing nodes, input and output parameters. It also coordinates the
application recovery process in case of failures.

3. The Dynamic Interceptor Model
Interceptors are a mechanism commonly used to extend the basic middleware functional-
ity, modifying its behavior regarding non-functional properties. They can be used to insert
and configure non-functional properties, such as fault tolerance and quality of service, in

78 7º Workshop de Computação em Grade e Aplicações



a transparent way, without changing the middleware architecture. There are two ways to
activate interceptors in a middleware platform:

• Static: the decision to use interceptors is made at compile time, before initializa-
tion of the platform. The Portable Interceptors defined in the CORBA specifica-
tion [OMG 2008] are an example of this.

• Dynamic: the decision is made at runtime, thus enabling interceptors to be acti-
vated after initialization of the platform. CORBA’s portable interceptors can also
be activated in this way, although their installation must be decided prior to the
beginning of ORB execution.

Our interest in this paper, however, is on interceptors that can be installed and
made active at runtime, even though their use was not decided a priori.

3.1. Overall Approach

In this work, a dynamic interceptor model was developed at the communications mid-
dleware level to demonstrate its feasibility and benefits to provide dynamic adaptation
capabilities for the grid middleware.

Although InteGrade’s focus is on opportunistic grids, which are highly dynamic
environments, it is not currently capable of dynamic self-reconfiguration to deal with the
frequent changes that occur on the grid, such as the availability of resources and network
connectivity.

Figure 1 shows the approach followed in this work to circumvent this limitation.
Initially, InteGrade is seen as a static grid middleware that uses two underlying ORBs
(JacOrb and OiL) for the communications among its internal components. The dynamic
interceptor model is then introduced in the two ORBs. Using this dynamic adaptation
mechanism, the ORBs will be capable of manipulating their non-functional properties
to self-adjust to the changes that occur in the execution environment. Through this dy-
namic interceptor model, InteGrade will be able to dynamically modify the way as its
components interact. This means that InteGrade will be able to self-adjust, at runtime,
according to changes that occur in the non-functional requirements of its components.
For instance, this could be used to transparently create replicas of an application’s tasks
for fault-tolerance, by intercepting messages of the application execution protocol used
by the GRM component.

It is necessary to note that the dynamic interceptor model is not sufficient to make
InteGrade capable of structural adaptation (through the insertion, replacement or removal
of components). For instance, interceptors cannot be used to adapt the platform with new
functional features, such as by replacing the implementation of the component in charge
of task scheduling (GRM). Nevertheless, such features could be made available, using
the same overall approach advocated in this paper, by adopting architectural adaptation
mechanisms (as a complement to interceptors) if they are provided by the underlying
communications middleware.

3.2. Architeture

The architecture of the dynamic interceptor model is based on the Interceptor design
pattern [Schmidt et al. 2000], being composed of three components. The first component
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Figure 1. Overall approach

is the Monitor, responsible for inspecting the execution environment and the internal state
of the ORB. In case some change occurs, either in the execution environment or inside
the ORB, the Monitor will decide which non-functional property must be used. When
the Monitor is called, a component named Context, described below, must be passed as
parameter. The Monitor, in turn, must forward this component to the Implementor. The
second component is the Implementor, which contains the implementation of mechanisms
that provide a given a non-functional property, which will be applied in response to some
change detected by the Monitor.

The third component is the Context, which allows the Monitor to have access
to internal information of the ORB. The component creation occurs when an interception
point inside the ORB is reached. The information type obtained from the Context depends
on the event that drove the ORB to invoke the Monitor at this point. This event can be,
for example, a client request being sent to a remote object, or a reply coming from this
same remote object. Thus, the Monitor would have information about the requests and/or
replies that had been sent and received. This information can be used by the Implementor
components to configure a non-functional property.

Figure 2 presents the architecture of the interceptor model. The Monitor can have
access to one or more Implementor components, each one implementing a given non-
functional property. The Context provides information about the ORB’s internal state at
the point where the interceptor is inserted; this information is accessed by the Monitor and
then forwarded to the Implementor. When changes occur inside the ORB or in the exe-
cution environment, the Monitor loads one of its Implementor components to adequately
deal with them.

An instance of the interceptor model can be inserted at different points inside the
ORB. At each interception point there is only one instance of the interceptor model. The
interception points inside the ORB invoke an interceptor whenever some type of event
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Figure 2. Architeture of the Dynamic Interceptor Model

occurs. The interceptor then checks if there is need to apply a non-functional property.
The definition of the point inside the ORB where a non-functional property must be ap-
plied by the interceptor depends on the type of information about the ORB’s internal state
available at each interception point.

For example, for the introduction of fault-tolerance through replication, this non-
functional property must be put in the interception point of the ORB where it is possible
to have access to the requests that are being created. In an ORB client based on the
CORBA specification, this point would be between the Stub and the ORB Core. Thus,
the interceptor could replicate the requests and send them to all the remote replicas of the
object. If the original object fails, the interceptor would use the results provided by some
of the replicas.

3.3. Implementation
The dynamic interceptor model was implemented in the Lua lan-
guage [Ierusalimschy 2006] as an integral part of OiL. Using Lua’s reflective features,
the interceptor model is capable to dynamically activate non-functional properties by
loading and activating interceptor code at runtime.

In Figure 3, we show an example of sending a client’s request, passing through
the main components of OiL, until the request arrives at the server, and later following
the reverse path for the server’s reply. Along this path, both for request and reply mes-
sages, interception points are implemented enabling adaptation of the mechanisms used
to handle them.

As mentioned in the previous section, the points inside the ORB where non-
functional properties must be applied is determined by dynamic interceptors based on
information about the ORB’s internal state in those points. The interception points shown
in Figure 3 are described below:

• The Send Request and Receive Reply points on the client side and the Send Reply
and Receive Request points on the server side are used to have access to request
parameters and results.

• The Access IOR Socket point inside the GIOP/IIOP Client component is used to
have access to an IOR [OMG 2008] obtained by OiL on the client side. This point
also allows access to the socket used to connect to the ORB server.

• The Create IOR point inside the GIOP/IIOP Server serves to access the IORs
generated by OiL on the server side.

• The Output Stream Client and Input Stream Client points on the client side and
the Output Stream Server and Input Stream Server points on the server side can
be used to access the data stream sent and received via the network.
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Figure 3. Interception Points inside OiL

4. Applications Cases for the Interceptor Model

4.1. Firewall/NAT Traversal

The resources and services provided by computer grids generally are distributed through-
out multiple administrative domains, present in several locations around the world. Due
to this high dispersion, often there are diverse academic or corporate institutions that are
responsible for the domains that constitute a grid.

The policies and restrictions defined in these administrative domains have the goal
to provide greater control and security over resources and services. Firewalls are an ex-
ample of this. However the use of firewalls limits the connectivity of computers on the
network. This limitation hinders the capability of grid middleware systems to integrate
resources from different administrative domains.

Other mechanism frequently used in many administrative domains and which can
hinder grid middleware is Network Address Translation (NAT). This service creates a
private IP address space inside the internal network and forbids these addresses to be
accessed from the external network. When a computer in this internal network has to
send external messages, the NAT server converts its local address to some public address
belonging to the administrative domain of the institution [OMG 2004].

In InteGrade, this problem occurs, for example, when a parallel application is
executed by a set of nodes on a grid belonging to different organizations. These nodes,
in order to communicate with each other, need to know their respective addresses, but
if some of them happen to be on a NAT network, their internal addresses will not have
external meaning, since they are not public addresses, hindering access from external
networks.

To deal with these problems, the OMG approach for NAT/Firewall traver-
sal [OMG 2004] was implemented through the dynamic interceptor model, making pos-
sible for InteGrade components to communicate even though they might be on distinct
networks protected by such devices.
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However, if we had strictly followed the OMG specification to implement firewall
and NAT traversal, an ORB client would need a number of modifications to be capable of
knowing when connecting to one or more application proxies, thus knowing whether the
server objects are behind a protected network, which undermines transparency. An ORB
server, in a protected network with firewall and NAT, also would have to be modified to
inform that its external access must be made through a proxy.

In contrast, the use of dynamic interceptors allows the OMG approach to be imple-
mented in a ORB with only small changes in the code of the client and server-side com-
ponents, in a way that is largely transparent to client and server objects. These changes
basically consist in the inclusion of simple calls for the Monitor component at different
points of the request-reply path. Importantly, the firewall and NAT traversal feature is
loaded and activated only at runtime and when needed, a feature that is natural when
using the interceptor model.

4.1.1. Typical Scenario

Figure 4 illustrates the use of firewall and NAT traversal in InteGrade using dynamic
interceptors. In this example, one of the LRMs is on network A, which does not have
firewall and NAT. This LRM tries to connect to the Cluster Manager (GRM), which is
located on another network, B, protected by firewall and NAT.

Figure 4. Using the Interceptor Model for firewall/NAT traversal.

The steps for LRM to connect to the Cluster Manager via an application proxy in
this scenario are described below:

1. LRM tries to connect to the Cluster Manager through OiL’s services, as usual;
2. the Monitor component searches for a configuration file that contains the applica-

tion proxy address;
3. after verifying the existence of the configuration file, the Monitor activates the

Implementor that deals with firewall/NAT traversal;
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4. next, the Implementor redirects the connection to the application proxy. As shown
in the figure, the listening port used by the proxy must be open on the firewall to
receive external connections. Only then the LRM is able to communicate with the
proxy. Note that for this scheme to work with NAT, the application proxy must be
on a machine with a valid IP address.

The implementation of firewall/NAT traversal in this work served as a means to
demonstrate the use of the interceptor model rather than an end in itself. The goal was to
show that the traversal mechanisms can be dynamically deployed. Nevertheless, there is
still the need to configure an open port on the firewall by some external means. Removing
this limitation could be the subject for further work.

4.1.2. Experimental Results

In this section, we provide evaluation results obtained using the interceptor model for a
simplified version of the firewall traversal case. The environment used for the tests is the
same described in the previous subsection. Thus, the Cluster Manager and application
proxy had been instantiated on two machines that are on a network protected behind a
firewall. However, this network does not use NAT. The LRM was placed on the third
machine that is part of a common network without firewall. Table 1 details the hardware
and software characteristics used for the experiments.

Table 1. Description of the experimental environment
Processor Pentium IV 3.2 GHz HT

Memory RAM 1024 MB
Hard Disk 160 GB

Network Interface Realtek 8169
Operating System Linux Slackware Version 11.0.0 i386 Kernel 2.6.18

InteGrade Version 0.3-RC1
OiL Version 0.3.1-Alpha

Lua Language Version 5.0.2

The network topology used for the tests is shown in Figure 5. As we can see, the
machines of network A are connected with the machines of network B through a switch.
However, between this switch and network B machines, there is a firewall.

Figure 5. Network Topology used in the experimental tests

The measurements of the overhead of the interceptor model were obtained through
the analysis of two LRM common operations: inicialization and the request for execution
of a simple application. In each one of these operations, three tests were conducted, as
described below.
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• Test I: Execution of an operation in the LRM without dynamic interceptors in-
serted in the ORB.

• Test II: Execution of an operation in the LRM with the dynamic interceptor model
loaded, but with no extra non-functional property, i.e., with no active interceptors.

• Test III: Execution of an operation in the LRM with the dynamic interceptor model
and also with the firewall and NAT traversal implemented through an application
proxy.

The test results for the LRM initialization operation are shown in Table 2. For each
test, 50 calls were made. This table shows the maximum time, the mininum time and the
average time for the LRM initialization. The measurement was taken in milliseconds
(ms).

Table 2. Overhead Measurement for LRM Initialization
Maximum Time Average Time Mininum Time

Test I 820 ms 810 ms 800 ms
Test II 880 ms 850 ms 830 ms
Test III 910 ms 860 ms 840 ms

In its turn, the test results for requesting the execution of a simple application are
shown in Table 3. For each one of these tests, 50 calls were made and, in the same way,
this table shows the maximum time, the mininum time and the average time for execution
of a simple application.

Table 3. Overhead Measurement for requesting a execution of a simple applica-
tion (in ms)

Maximum Time Average Time Mininum Time
Test I 20 ms 10 ms 0 ms
Test II 20 ms 10 ms 0 ms
Test III 50 ms 20 ms 0 ms

From these experiments, we observed that there was an increase in the initializa-
tion time for LRM when the dynamic interceptors model is inserted. With firewall and
NAT traversal, the initialization time increased a little more.

Table 2 shows that the increase caused by the interceptor model and also by the
implementation of the firewall and NAT traversal was small. For example, in the third
test, the increase in the average initialization time was only 6% in relation to the first test.

According to Table 3, the mere presence of the interceptor model alone did not
cause a time increase for requesting the execution of a simple application, as shown in the
second test. However, there was a larger time increase when the application proxy is used
for firewall and NAT traversal. Although this increase was high, the overall execution
time for this operation was kept relatively small. Thus, we observe that the increases
caused by the interceptor model and the firewall and NAT traversal implementation cause
a small impact in the performance of InteGrade.

Nevertheless, if the interceptor model and the firewall/NAT traversal implementa-
tion are used in an large scale environment, with some LRMs trying to communicate with
a Cluster Manager placed on a protected network, the network performance will possibly
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decrease. This situation can happen if only one application proxy is responsible for data
transmission. Thus, this proxy will cause a ”bottleneck” in the network. To prevent this,
replicated application proxies can be provided.

4.2. Frequency of Resource Usage Update Messages

InteGrade is an opportunistic grid middleware and, therefore, must be constantly informed
of resource availability on the machines that compose the grid. Part of this information,
such as the amount of free memory, varies throughout the grid’s lifetime.

Thus, the LRMs on the machines that share resources with the grid need to inform
GRM about resource availability on a regular, periodic, basis, as well as when there are
sudden significant changes.

The frequency of such updates must be determined according to a tradeoff. In case
the frequency is too high, there will be a significant communications cost, but resource
availability information will be the most current. On the other hand, if the update fre-
quency is too low, fewer messages will be needed, but at the risk that GRM will perform
application scheduling based on outdated resource availability information.

In addition, other factors may affect the update frequency. For example, if an
LRM is running on a mobile device, like a PDA or laptop, one such factor would be the
energy level of the battery, since wireless network communication is known to consume
significant energy. Thus, when running at low energy levels, it would be convenient to
reduce the update frequency in an effort to help extend battery life.

We have successfully used the dynamic interceptor model to modify the update
frequency in a transparent and dynamic way. The level of energy of the battery is the
information used by the Monitor to decide when the appropriate interceptor must be in-
stalled and activated. Nevertheless, as the LRM implementation has not yet been ported
to small-form-factor mobile devices, test were only carried out on more capable laptop
computers, leaving open the question as to whether this feature will have a significant
impact on small devices.

5. Related Work
AutoGrid [Sallem et al. 2007] has similar objectives to our dynamic interceptors model,
as both deal with the introduction of dynamic adaptation mechanisms on InteGrade. How-
ever, there are differences in the way they enable InteGrade to deal with the dynamism of
opportunistic grids.

AutoGrid intends to create an autonomic grid middleware from InteGrade through
the addition of new components in its infrastructure. For that reason, the InteGrade ar-
chitecture has been modified to accommodate these new components. The model of dy-
namic interceptors, on the other hand, only modifies the underlying ORB OiL. In this
way, there was no need to change the InteGrade architecture itself. AutoGrid, however,
deals with the dynamic adaptation of structural (as opposed to behavioral) features, such
as the scheduling algorithms employed by GRM. Thus, it is reasonable to consider both
works as complementary solutions to achieve a high degree of dynamism on InteGrade.

We argue, however, that structural (architectural) adaptation mechanisms pro-
vided by an underlying component-based communications middleware, such as Meta-
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ORB [Costa and Santos 2004] could also be used with similar effects, thus preventing
adaptation mechanisms to be re-implemented at the grid middleware level. This is a
promising subject for future research.

AutoMate [Agarwal et al. 2003] is a framework for autonomic grid middleware
based on the OGSA standard [Foster and Kesselman 2004]. It is capable of supporting
autonomic applications with dynamic auto-adaptation features. The dynamic interceptors
model, on the other hand, has similar goals in the context of InteGrade. As it is imple-
mented in the OiL middleware, thus not changing the programming model of InteGrade,
there is no need to create grid applications by following a standard defined by some frame-
work, which is the approach followed in AutoGrid. The major difference between the two
works is the implementation approach. AutoMate is implemented as a layer between the
grid middleware and the application. Our model of dynamic interceptors, in contrast, is
implemented on the layer below the grid middleware, more specifically in the communi-
cations middleware, thus providing greater transparency for the applications programmer.

6. Conclusion and Future Work
In this paper, we presented a model of dynamic interceptors used to provide runtime
adaptation capabilities to the InteGrade grid middleware. This is achieved by introducing
behavioral reflection, through interceptors, at the level of the communications middleware
that enables interaction among InteGrade’s components.

The dynamic interceptors introduced in OiL enabled this ORB to manipulate its
non-functional properties according to variations in the execution environment. Using
this dynamic adaptation feature, InteGrade can optimize its behavior in a dynamic way.

However, only the InteGrade components that use OiL for communication, such
as LRM and GRM, can make direct use of such feature. Thus, for InteGrade to take full
advantage of dynamic interceptors, this adaptation mechanism must also be present in
JacORB, which is used by the components written in Java.

To demonstrate the benefits of the model, two non-functional properties were im-
plemented. The first one consists of using interceptors to transparently redirect the con-
nections made by LRMs, which, instead of being made directly to the Cluster Manager
or to other LRMs, are directed to an application proxy through interceptors. Through
this proxy, LRMs can communicate with the Cluster Manager or other LRMs, even when
these nodes are on administrative domains that are protected by firewall and NAT.

The second non-functional property implemented in this work consists of modi-
fying the frequency of update messages from the LRM to the Cluster Manager, based on
the energy level of the battery.

From these experiments, we have shown that static grid middleware, such as Inte-
Grade, can be made to provide dynamic adaptation features without the need to add new
components and mechanisms to the architecture or even to modify the existing compo-
nents. The only change that was needed was the introduction of dynamic interceptors
in the underlying communications middleware. We acknowledge that an extra degree of
adaptability, mainly related to the structure of the middleware, will require further adapta-
tion mechanisms. However, for simpler behavioral adaptations, the interceptor approach
has significant advantages in terms of transparency.
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For the next stages of this work, we intend to implement further non-functional
properties that enable InteGrade to adapt with respect to other dynamic aspects of the
grids, such as security and fault tolerance. Another goal consists in the implementation
of the dynamic interceptors model in JacORB. In this way, the components that use this
ORB (i.e., those written in Java) will also be able to take advantage of the dynamic adap-
tation features. Finally, we aim to apply the same approach to structural adaptation of
the grid middleware, by using architectural reflection mechanisms provided by a newer,
componentized version of OiL [Nogara 2006].
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Abstract. Task scheduling in distributed systems have difficulties to present 

efficient algorithms. Economy conceits can be used in the type of system, not 

for resolve all the problem, but this conceits, improved for a long time, can be 

used to reflect resources utilization into a common unit of price and present 

realistic task scheduler based in the resources variations.   

Resumo. O escalonamento de tarefas num sistema distribuído tem 

dificuldades para apresentar algoritmos eficientes. Os conceitos econômicos 

podem ser utilizados nesse tipo de sistema, não para resolver todos os 

problemas, mas esses conceitos, aperfeiçoados há bastante tempo, podem ser 

utilizados para refletir a utilização dos recursos numa unidade de preço 

comum e apresentar escalonadores de tarefas realísticos baseados na 

variação de recursos.  

1. Introdução 

Os conceitos de economia tem se mostrado eficientes dentro do contexto de 

escalonamento de tarefas num Grid computacional (Buyya, Abramson et al. 2003). Isso 

se atribui ao longo caminho que os sistemas econômicos tem passado e evoluído, 

principalmente no que se refere a mecanismos para assegurar o controle descentralizado 

dos recursos, um problema recorrente dos sistemas distribuídos.   

 Ainda, métodos de escalonamento distribuído são [Wolski, Plank et al. 2000] 

difíceis de manter, gerenciar e incertos em garantir o desempenho a medida que nodos 

são retirados ou incluídos. A utilização de modelos econômicos pode contornar essas 

limitações e ainda pode prover [Kenyon and Cheliotis 2004]: flexibilidade, eficiência, 

escalabilidade e feedback para as decisões de investimento. 

2. Grid economy  

As forças que interagem num mercado econômico equilibrado são provenientes de duas 

entidades: Clientes e fornecedores, que negociam a troca de recursos por uma moeda de 

comum aceite. Num Grid essa similaridade se dá na prestação de um serviço 

computacional, com a utilização de um fator comum que seria uma moeda virtual.  

 No nosso projeto, os conceitos econômicos foram utilizados para facilitar o 

escalonamento de tarefas entre os nodos com diferentes características de recurso. Foi 

escolhido o processamento como recurso, pois seria um tipo indispensável para todas as 

atividades computacionais e pode apresentar diferentes características entre os 

dispositivos computacionais  
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 A partir da definição da função de utilidade que tinha o preço inicial definido 

pelo tipo do processador utilizado, os Agentes fornecedores presentes no Grid 

computacional iniciavam o monitoramento da utilização do processador. Os agentes 

Consumidores eram encarregados da solicitação de orçamentos e execução das tarefas 

no Grid. Quem ganhasse o processo de leilão executava a tarefa solicitada e pela lei da 

oferta e demanda tinha seu valor alterado, influenciando o custo do serviço na próxima 

solicitação de execução do serviço. A figura 1 exemplifica esse processo.  

   

 

Figura 1 - Diagrama da plataforma computacional 

3. Conclusão 

Tínhamos como meta inicial equilibramos a distribuição de tarefas de acordo com a 

capacidade de processado de cada nodo no Grid, no decorrer do desenvolvimento 

percebemos que nossa meta era alcançada e conforme o tempo de simulação ia se 

passando, havia uma tendência em equilibrar o preço do serviço, mostrando que os 

nodos atingiam o equilíbrio de processamento de acordo com seu desempenho.  

 Um fator comprometedor foi a definição do preço inicial que leva como base 

teste de benchmark já consolidados. Na prática, os valores podem sofrer influência de 

outros componentes do sistema e comprometer a divisão de tarefas.  

 Como trabalho futuro, pretendemos estender esse modelo para outros tipos de 

recursos e definir um sistema de benchmark próprio que é executado ao nodo ingressar 

na estrutura do Grid.  
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Abstract. This work presents experimental results obtained with a distributed
system that gives support to a parallel numerical simulation optimization
method used for modeling the environmental problem of a contaminated aquifer
and its remediation. The underlying hardware components range from shared
desktops to servers running virtual machines.

1. Introduction

Grids have the potential of becoming powerful platforms for the simulation of problems
that demand high computational power, in particular, those that make use of numerical
simulation optimization. This methodology was used in [Costa et al. 2008], where we
presented a model for a hypothetical case of aquifer contamination by a toxic substance,
and proposed a remediation approach based on contaminant removal by pumping wells.
We introduced a system that implements the optimization algorithm and manages the dis-
tribution and execution of the aquifer model’s simulations among the grid nodes. We now
extend the previous work by defining a more complex model for the aquifer, and finding
an optimal solution using a revised version of the evolutionary algorithm. We introduce
virtual machines to better use free computer resources and argue that VM instantiation
under paravirtualization is viable for using resources for numerical simulations.

2. Implementation Architecture

The architecture chosen for this system follows the Master/Worker model and modular
design. A machine is chosen to become the Master, and the Worker programs are repli-
cated in available grid nodes. A diagram of the architecture is presented in Figure 1.

Figure 1. Implementation Architecture
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The Master component is responsible for creating, partitioning and distributing
the tasks, required by an optimization job, among the Workers. In the Optimizer module,
candidate solutions are generated, in the first step with initiliazing information and in
the next steps, an evolutionary algorithm creates a new population based on the previous
one. The Scheduler module takes a population as a job to partition it into task blocks, a
block distributor receives the blocks and interacts with the Workers using the producer-
consumer threading approach and an interface based on Java RMI.

We argue that Factorial Self-Scheduling (FSS) [Yang et al. 2007] is the most ad-
equate self-scheduling method because of its tradeoff between load balancing and com-
munication cost. With FSS, the workload division is made in several steps. Half of the
unscheduled tasks, are recursively divided equally by the number of processors.

The Worker component calls instances of a simulator for each candidate to process
the tasks. The simulator solves the mathematical model of the aquifer and calculates the
candidate’s fitness function. The Worker is also written in Java with its interface based on
Java RMI. The simulator is a pre-existing program written in Fortran [Loula et al. 1999].

3. Numerical Simulation and Perfomance Results
Genetic algorithms were used as an optimization mechanism to automatically and quickly
find a proper solution. The candidates represent an output of the aquifer model with a
given set of pumping wells. They are evaluated and genetic operators are applied on
them to determine the next generation of candidates, until a stop condition is met. The
hypothetical problem was finding three pumping wells that remove the most contaminant
of two contamination zones, and the solution succeeded in removing 99% of the volume.

For experiments we used desktops, shared multicore workstations and a 2-core
server with a Xen installation to create virtual machines (VMs). The server’s throughput
was observed to remain almost equal in the scenarios of deploying two Workers in the host
OS and deploying them inside VMs. The load balancing of FSS was validated both by
weighting the average Workers’ idle time (< 5%) and calculating the standard deviation
of the total evaluation times of each Worker (< half the time of evaluating an individual).

4. Conclusions
The FSS method effectively minimized the idle time of the Workers. The use of VMs
for compute intensive applications was shown to be a viable option because no significant
overhead was detected, but servers with additional cores are needed for further evaluation.
Web Services may be needed to scale geographically and pass through firewalls.
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Resumo. Este artigo propõe estratégias destinadas à modelagem de um 

sistema de gerenciamento de recursos denominado DGridE - Desktop Grid 

Economy, fundamentado nos princípios microeconômicos que orientam os 

mercados tradicionais de bens e serviços. Esta abordagem permitiu a 

estruturação de um mercado de recursos computacionais através da utilização 

de mecanismos para formação de preços, negociação intra e inter 

cooperativas e controle das transações comerciais decorrentes dos processos 

de compartilhamento. 

1. Introdução 

Estes estudos motivaram a definição de um sistema de gerenciamento de recursos 

denominado DGridE (Desktop Grid Economy), responsável por promover os 

compartilhamentos através de negociações entre os integrantes de um domínio 

administrativo identificado no modelo como uma cooperativa [Góis e Borelli 2006]. 

Várias cooperativas podem ser integradas visando suprir suas necessidades individuais 

na ausência de recursos internos.  Considerando estas exigências, o mecanismo foi 

formalizado através dos seguintes componentes: d: diretor do mercado formado pela 

associação das cooperativas; C: cooperativa; g: gerente de recursos; c: consumidor de 

recursos; f: fornecedor de recursos; r: recurso do tipo r (CPU, disco, memória, etc...); s: 

ordem de serviço número s de um consumidor c. Portanto, {r1, ... , rTR} é um conjunto 

de TR recursos compartilhados por f; uma cooperativa Ci é o conjunto {gi, f1, ... , fTF, c1, 

... , cTc} sendo TF o total de fornecedores e Tc o total de consumidores. Uma 

cooperativa Ci é gerenciada por gi tal que 0 < i ≤ TC, com TC sendo o número de 

cooperativas. O modelo assume Ci ∩ Cb = {} para qualquer i # b. As próximas seções 

descrevem as estratégias utilizadas por estes componentes e os resultados obtidos com 

os experimentos realizados com o mecanismo proposto. 

2. Gerenciamento de Recursos  

O sistema de gerenciamento de recursos proposto foi baseado no princípio da 

compensação financeira. Sendo assim, um consumidor repassa fundos ao gerente da 

cooperativa pelo uso de seus recursos, o qual repassará proporcionalmente a cada 

fornecedor, a parcela devida pelas alocações efetuadas. Recursos de capacidades 

diferentes possuem preços diferentes, assim como recursos similares diferenciam seus 

preços em função de seus índices de ociosidade. Em função disto, faz-se necessário a 

utilização de um mecanismo padronizado de benchmark que forneça os desempenhos 
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computacionais apresentados pelos fornecedores, para que possam ser normalizados em 

relação a seus pares tendo como base, o fornecedor com o melhor benchmark na grade. 

Um consumidor cadastrado e validado pelo gerente utiliza seus mecanismos 

submissão ordens de serviço em sua cooperativa, solicitando a execução de aplicações 

ou de uma de suas tarefas. Os serviços autorizados são encaminhados para o mecanismo 

de admissão para que possam ser alocados aos fornecedores mais adequados às 

exigências dos consumidores. Na ausência destes fornecedores dentro da cooperativa, 

será necessário efetuar uma pesquisa junto aos outros gerentes antes de informar ao 

consumidor da impossibilidade do atendimento. Este processo consiste em uma 

negociação intermediada pelo diretor do DGridE através de um mecanismo de leilão 

implementado no mesmo. O modelo adotado foi o Leilão Reverso com Lances 

Fechados, em razão da velocidade apresentada pelo mesmo em seu processo decisório 

[Kant e Grosu 2005]. Neste modelo, o gerente comprador que iniciou a negociação, 

envia ao diretor sua intenção em alocar recursos fora de seu domínio administrativo. O 

diretor por sua vez, desempenhará o papel de leiloeiro, repassando aos gerentes sob sua 

jurisdição, um aviso de abertura de um leilão visando a obtenção de recursos para 

execução de um serviço. Os gerentes após analisarem as exigências contidas no aviso, 

enviarão seus lances de venda baseados em suas disponibilidades. 

3. Conclusão 

Neste artigo foi proposto o sistema de gerenciamento DGridE - Desktop Grid Economy 

baseado em um mercado virtual de recursos computacionais. As transações financeiras 

dentro deste mercado iniciam com a submissão dos serviços pelos consumidores 

contendo suas requisições de desempenho e custos, as quais deverão ser atendidas pelo 

gerente na alocação dos fornecedores. Os consumidores definem suas expectativas de 

preços de compra em função da utilidade que o recurso terá na execução de suas tarefas, 

enquanto que os fornecedores são precificados pelos gerentes de acordo com o tipo e a 

disponibilidade dos recursos dedicados à cooperativa. A eficiência do modelo 

econômico utilizado foi avaliada através de análises dos serviços submetidos e alocados, 

utilização de recursos e movimentações financeiras. Os resultados obtidos com estas 

transações mostraram que, dependendo do nível de exigência dos consumidores, seu 

gerente foi capaz de atendê-los utilizando os recursos sob sua administração, 

aumentando o tempo de utilização dos mesmos e gerando faturamentos que justificaram 

a participação dos fornecedores no mercado interno da cooperativa.  
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Abstract. The goal of this dissertation is to define and implement an autonomous 

service replication process in grid environment. The grid computing environment is 

widely applied as a cheap mode to enhance computing power. When the purpose is 

computing power and a reliable environment it’s important that it could self manage 

aiming at optimization. The service replication provides routine implementation 

transporting among devices, which allows better processing distribution and control 

against processing overhead. 

Resumo. O objetivo deste trabalho é definir e implementar um processo de replicação 

de serviços autônomo em um ambiente de grade computacional. O ambiente de grade é 

muito utilizado como uma forma barata de aumentar o poder computacional. Quando o 

objetivo é poder computacional e um ambiente confiável é importante que o mesmo 

consiga se gerenciar automaticamente visando a otimização. A replicação de serviço 

proporciona uma forma de transmissão de implementação de rotinas entre os 

dispositivos, permitindo uma melhor distribuição do processamento e um controle 

contra gargalos de processamento. 

1 Introdução 

A proposta é definir e construir uma funcionalidade de replicação de serviços para um 

projeto de auto-gerenciamento [Hinchey and Sterritt 2006] em grades computacionais O 

objetivo é incrementar a autonomia de uma grade computacional impedindo que se criem 

gargalos de processamento. 

2 Grades Computacionais Autônomas 

A grade computacional visa tornar o que acontece na rede transparente ao usuário, 

assim como seu gerenciamento e sua estrutura. Sua maior motivação para utilização é prover 

ambientes com o máximo de poder computacional [Foster 2000]. 

A capacidade de automação de um sistema é importante para a otimização da 

utilização dos seus recursos, e isto é ainda mais evidente em um ambiente que normalmente 

visa poder computacional, assim como é um ambiente de grade computacional. 

É possível unir os conceitos apresentados de grades computacionais e computação 

autônoma [Horn 2001] para se definir uma grade computacional autônoma se considerarmos 

cada nó como sendo um elemento autônomo [Herrmann et. al. 2005] com a presença de seu 

gerente autônomo, pois é este o responsável por garantir algum nível de auto-gerenciamento. 
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3 Replicação de Serviços 

Esta funcionalidade do gerente autônomo visa evitar gargalos e distribuir as 

requisições de determinado serviço que possa estar sobrecarregando os recursos em um nó ou 

um grupo de nós. Se nenhuma ação fosse tomada nesta situação e a demanda continuasse alta 

ou crescente então esta grade certamente viria a passar por problemas de performance e 

seriam criados gargalos. A ação de replicar um serviço consiste em transferir, de um nó para 

outro, a implementação do código fonte do serviço.  

A intenção não é que serviços sejam replicados à vontade na grade e que todos os nós 

forneçam todos os serviços. Este trabalho tem uma proposta de roteamento a ser executado 

por qualquer nó, sempre que necessitar solicitar um serviço qualquer da grade, definindo as 

situações em que possa ocorrer replicação, e para isto alguns conceitos foram definidos: 

percentual de recurso livre ponderando processador e memória, nível do recurso para 

comparação dos nós, recurso disponível agregando os conceitos anteriores, e sobrecarga de 

nó. O algoritmo proposto tem o objetivo de encontrar um nó que seja mais adequado a 

executar o serviço. Os critérios considerados para esta classificação, em ordem decrescente de 

importância, são: não estar sobrecarregado, possuir o serviço, ter mais recurso disponível e 

aceitar replicação, sendo este último obrigatório ser verdade e neste caso ocorrerá replicação.  

4 Conclusão 

Os testes constataram que o tempo de processamento do roteamento de serviços (i.e. 

pesquisa dos nós conectados mais processamento do algoritmo) é muito baixo ou 

insignificante se comparado aos benefícios oferecidos, estando a performance de uma 

solicitação de serviço ligada apenas à capacidade de tráfego da rede para a troca de 

informações entre os nós. Conclui-se que este controle além de não onerar o tempo de 

resposta dos serviços e não aumentar significativamente o tráfego na rede devido aos seus 

pacotes pequenos, ainda cria uma proteção contra gargalos na rede. Outro ponto é que 

conhecemos o pior caso de roteamento e sabemos que o custo dele é muito baixo. 
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