
SISTEMA DISTRIBU ÍDO DE
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RECURSOS DIPOŃIVEIS DE UM AMBIENTE DE GRID

COMPUTACIONAL

Thais Cabral de Mello, Bruno Schulze, Luis Rodrigo de Oliveira Gonçalves
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Abstract. The system proposes a solution to the collect and supply of data of
knots in a distributed environment. In the process, the required data is collected
by slave manchines called Slave Server and published in a central knot called
Master Server, which is responsible for storing the data in a central bank.
When a solicitation of data publication is performed and the Master Server
does not reply, an election takes place in order to establish a new central knot,
providing, thus, a dynamic and stable solution to the storage of infomation, such
procedure does not take place likewise in the Globus current MDS.

Resumo.O sistema prov̂e uma soluç̃ao para a coleta e fornecimento de dados
dos ńos de um ambiente distribuı́do. No processo, os dados são coletados pelas
máquinas escravas denominadas de Servidor Slave e publicadas em um nó cen-
tral, denominado Servidor Master, queé responśavel pelo armazenamento dos
dados coletados em um banco central.
Quando uma solicitaç̃ao de publicaç̃ao for feita ao SM e este não responder,
seŕa, ent̃ao, feita uma eleiç̃ao para que se estabeleça um novo nó central, pro-
porcionando, dessa forma, uma solução din̂amica e est́avel para o armazena-
mento das informaç̃oes, o que ñao é feito no MDS atual do Globus.

1. Introdução

O Grid é uma plataforma para execução de aplicaç̃oes paralelas. Aplicações para-
lelas s̃ao compostas por várias tarefas e estas tarefas são executadas em vários processa-
dores, caracterizando desta forma o paralelismo da execução da aplicaç̃ao e consequente
reduç̃ao no seu tempo de execução.

Grid fornece uma vis̃ao transparente do sistema, como se o conjunto de recur-
sos(hardware e software) que o formam fosse umúnico e poderoso computador. Além
disso, a computação em grid possibilita a integração de redes de diferentes instituições
de forma din̂amica, para compartilhamento de ciclos de processadores, espaço em disco,
acesso a banco de dados, softwares, arquivos...

.... INFORME ONDE O NOVO SISTEMA SE ENQUADRA E PORQUÉE NE-
CESŚARIO ...
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2. Globus Toolkit

O objetivo do Globus Toolkit́e fornecer uma infraestrutura para suportar, facili-
tar e melhorar a qualidade de implementação de v́arios tipos de serviços e software de
computaç̃ao em grid. ... COLOCAR UMA REFERENCIA AO GLOBUS ...

Os principais serviços providos pelo Globus são:

Globus Resource Allocation Manager (GRAM) : ferramenta que
provê criaç̃ao e monitoramento de processos, alocação de recursos
e gerenciamento de serviços;

Grid Security Infrastructure (GSI): ferramenta que provê os serviços
de autenticaç̃ao, necesśarios para segurança;

Monitoring and Discovery Service (MDS): ferramenta que localiza os
recursos que estão dispońıveis;

A estrutura b́asica de funcionamento deste middleware de Grid pode ser observado
na figura ....

2.1. Monitoring and Discovery Service (MDS)

O MDS funciona como um sistema de estocagem, armazenando informações
sobre v́arios aspectos das diversas máquinas que compõem a grade. Provendo assim
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informaç̃oes sobre configuração, capacitaç̃ao, status e todos os recursos disponı́veis
da grade. Como por exemplo: S.O, memória dispońıvel, espaço em disco, hardware,
latência de rede, ńos, sistema de armazenamento.

O MDS é constitúıdo por dois serviços internos:

GRIS - é responśavel por obter as informações da ḿaquina onde está
sendo executado, reunindo as informações locais como: S.O,
meḿoria, espaço em disco, etc...

GIIS - reúne em umúnico servidor as informações de v́arios GRISs.
Provendo assim um diretório de dados.

O MDS é baseado no Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)1, o MDS
recolhe as informaç̃oes dos diversos servidores LDAP locais e as tornam disponı́veis para
consulta.

1LDAP é um Protocolo Leve de Acesso a Diretório, foi projetado para armazenar informações e respon-
der consultas por TCP/IP.



2.1.1. Problemas do MDS dispońıvel no Globus Toolkit

Com a realizaç̃ao de pesquisas internas do Laboratório Nacional de Computação
Cient́ıfica (LNCC), foi posśıvel observar alguns problemas, cujo o mais sério diz res-
peito ao MDS ñao ser tolerante a falhas, com a queda do servidor o fornecimento
das informaç̃oes ficam inacessı́vel, impossibilitando assim o acesso dos usuários as
informaç̃oes necessárias a submissão de seus jobs.

Outro problema detectado foi em relação a consulta das ḿaquinas que fazem parte
do grid, quandóe feita uma consulta para saber quais destas estão ativas, as mesmas não
aparecem na listagem. O problema acontece devido ao protocolo LDAP ser instável, se
a máquina for antiga, lenta, de baixo processamento o LDAP não a reconhece, e por
conseqûencia tal ḿaquina ñao é listada. A verificaç̃ao de uma outra falháe a coleta de
dados, o serviço autoḿatico de coleta dos dados nas máquinas ñao est̃ao sendo realizado
por algum motivo que ainda não foi detectado, obrigando seus usuários a fazer a coleta
manualmente.

3. Soluç̃ao Proposta

Por conta dos problemas detectados no MDS atual, surge a proposta de correção
dos erros, sendo sugerido em primeiro lugar tornar o ambiente tolerante a falhas através
da eleiç̃ao de novos servidores quando o atual vier a falhar, o que será posśıvel pelo uso
de Servidores Master e Servidores Slaves (máquinas escravas), estas realizarão a coleta
das informaç̃oes e publicar̃ao no Servidor Master, se por algum motivo o mesmo não res-
ponderà publicaç̃ao, seŕa ent̃ao realizada a eleição para se estabelecer um novo Servidor.

Outra propostáe a coleta autoḿatica dos dados pelo servidor e/ou pelo usuário: o
Servidor Master armazenará as informaç̃oes em um banco central, que serão fornecidas
pelas ḿaquinas slaves em um determinado intervalo de tempo pré-estabelecido, se por
algum motivo ao passar o tempo estabelecido a máquina escrava não tiver se publicado, a
Servidor Master iŕa solicitar que tal serviço seja executado; os usuários poder̃ao ter acesso
as informaç̃oes das ḿaquinas via web, cujas informações s̃ao padronizadas; poderão pre-
encher um formuĺario eletr̂onico solicitando informaç̃oes diferentes daquelas que estão
no banco de dados ou ainda poderão consultar os dados via linha de comando.

Na proposta apresentada será utilizado o ambiente Linux, a arquitetura cli-
ente/servidor, baseado na pilha de protocolo TCP/IP. O processo de comunicação do cli-
ente/servidor será feita atrav́es de sockets, implementados em Java. Os coletores de dados
ser̃ao desenvolvidos utilizando a linguagem de programação baseada em shell scripts. A
disponibilizaç̃ao dos dados via web será desenvolvida utilizando-se a linguagem PHP.

4. Conclus̃ao

Esta proposta vem atender as necessidades dos usuários de grade computacional,
baseadas no Globus Toolkit, que necessitam que as informações referentes aos nós da
grid fiquem dispońıveis 24 horas, 7 dias por semana, de modo que uma falha parcial do
ambiente ñao impessa o fornecimento destes dados.

O fornecimento constante das infomações seŕa posśıvel visto que, uma vez tendo
o Servidor atual falhado, poderá ser realizada uma eleição de novos servidores, os res-



ponśaveis por esta eleição ser̃ao os Servidores Slaves. Desta forma o ambiente torna-se
tolerante a falhas. A forma de diponibilização das informaç̃oes via ṕagina web tornará a
consulta dos usúarios muito mais f́aceis e visualmente inteligı́vies/compreend́ıveis.

5. Trabalhos Futuros

Foi apresentado até o presente momento a proposta do sistema, será preciso agora
implementar a id́eia, o que emglobará o desenvolvimento dos coletores de dados emShell
Script, a comunicaç̃ao cliente/servidor emSocketsutilizandoJAVA, o fornecimento das
informaç̃oes atŕaves de ṕaginas web usando a linguagen de programaçãoPHP. Seŕa pre-
ciso estabelecer como será feita a eleiç̃ao dos novos servidores, quais critérios ser̃ao utili-
zados... Será necesśario incorporar polı́ticas de segurança para os usuários, uma vez que
eles ter̃ao acesso as informações de todas as ḿaquinas da grade, será preciso estabelecer
que tipo de informaç̃oes eles poderão consultar e quais serão os usúarios que poderão
consultar, tamb́em seŕa definido o papel que o administrador prestará no sistema.

A proposta inicialmente śo atendeŕa ao ramo inferior da hierarquia do grid, sendo
somente esta parte da hierarquia dinâmica. Para estudos futuros, esta proposta poderá
ser extendida aos outros nı́veis da estrutura, o que não seŕa feita a prinćıpio pelo custoso
trabalho da eleiç̃ao dos servidores e pela necessidade de testes e analisas para assegurar a
estabilidade do sistema.


