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1.

introdução

Grades omputa ionais [1, 2, ? amargo05:plopd5℄
permitem o ompartilhamento de re ursos omputa ionais distribuídos de modo a aumentar sua utilização e diminuir seu usto de aquisição e manutenção. Grades oportunistas [4, 5, ? irne06:ourgrid℄
são uma lasse de grades omputa ionais om o objetivo de utilizar re ursos o iosos de máquinas ompartilhadas para a exe ução de apli ações omputaionalmente intensivas.
O enário lássi o para grades omputa ionais é
freqüente em universidades e instituições que muitas
vezes possuem milhares de omputadores que permane em o iosos na maior parte do tempo. Utilizando grades oportunistas é possível utilizar o poder omputa ional de todas estas máquinas prati amente sem ustos adi ionais.
Mas a implantação de grades oportunistas, e sistemas distribuídos em geral, é trabalhosa e sujeita
a erros. Mesmo nos asos em que os nós são homogêneos e que os usuários possuem amplo a esso
aos nós, o trabalho é repetitivo e tedioso. Para a
instalação e onguração do sistema é pre iso opiar os ódigos-fontes nos nós e ompilá-los, instalar
todos as bibliote as que o sistema de grade ne essita, ongurar orretamente o ambiente e ompilar
os ódigos-fontes. Finalmente, a ini ialização dos diferentes omponentes de uma grade requer que os
diferentes módulos da grade sejam ini ializados em
uma determinada ordem e de maneira oordenada.
Esses desaos são su ientes para justi ar o largo
emprego de ferramentas automatizadas visando failitar a vida de um administrador destes sistemas.
Tais programas permitem om pou o esforço ongurar e implantar apli ações distribuídas em um
grande número de máquinas, evitando desta forma
o trabalho repetitivo e permitindo uma e onomia de
tempo e re ursos. Por outro lado, estas ferramentas possuem importantes limitações, omo falta de
es alabilidade e baixa exibilidade.

Com o objetivo de permitir a implantação automáti a do projeto do middleware de grade InteGrade [6, 7℄, desenvolvemos uma ferramenta baseada
no programa TakTuk [810℄. O TakTuk, desenvolvido no INRIA, França, permite a exe ução paralela
de omandos em nós remotos de maneira e iente,
utilizando me anismos de adaptação automáti a, balan eamento dinâmi o de argas e auto repli ação. O
InteGrade é um middleware que permite a riação de
grades omputa ionais oportunistas de modo a utilizar os re ursos o iosos de omputadores pessoais
para a exe ução de apli ação paralelas omputa ionalmente intensivas.
Neste artigo apresentamos o IG-Deployer, que
permite a implantação automatizada de uma grade
oportunista baseada no InteGrade. Esta ferramenta
permite a instalação, onguração e geren iamento
automatizado de uma grade InteGrade. Por ser baseado no TakTuk, que é uma ferramenta genéri a para
sistemas distribuídos, as idéias presentes neste artigo
podem ser estendidas para outros sistemas de grades
oportunistas e sistemas distribuídos em geral. Resultados experimentais mostram que a implantação de
uma grade oportunista utilizando o IG-Deployer é
bastante e iente e o tempo de implantação res e
de modo logarítmi o om o número de nós.
2.

a ferramenta TakTuk

TakTuk [9, 10℄ é uma ferramenta para exe ução paralela de omandos em um onjunto poten ialmente
grande de nós remotos. Dentre as prin ipais ara terísti as do TakTuk estão sua adaptação automáti a,
balan eamento dinâmi o de argas e auto repli ação.
Desenvolvido no INRIA na França, a ferramenta
é utilizada em diversos sistemas, omo a grade omputa ional Grid'5000 [12, 13℄, que é omposta por
milhares de nós heterogêneos espalhados geogra amente no território fran ês. No Grid'5000, o TakTuk é utilizado para implantar o sistema opera ional
das máquinas e para realizar tarefas administrativas.
Outro sistema que utiliza o TakTuk é o KAAPI [11℄,
um middleware que permite a exe ução de apli ações
paralelas baseadas em uxos de trabalho, e que utiliza o TakTuk para distribuir as tarefas da apli ação
paralela nas máquinas da Grade.
TakTuk repli a omandos em um número arbitrário de máquinas e permite ao usuário des rever os
omandos a serem exe utados em arquivos, que tem

uma sintaxe própria bastante exível. O TakTuk é
es rito em perl e por isso é portável. Sua prin ipal
vantagem está no desempenho, pois este utiliza um
algoritmo adaptativo baseado em roubo de trabalhos
(work stealing ). Além disso, o TakTuk se instala automati amente nas máquinas em que não está instalado, sendo enviado para estas máquinas através de
onexões do tipo SSH.
Sua fase de exe ução de omandos é omposta por
dois estágios. O primeiro deles onsiste em uma
parte não paralelizável em que são estabele idas as
onexões, usualmente através do one tor ssh. A segunda parte é a exe ução remota de omandos, que
é paralelizável.
O TakTuk dispara os omandos em árvore, ou seja,
ada nó da rede em que a primeira fase foi ompleta
pode omeçar a se repli ar em outros nós. A ramiação padrão do TakTuk é de 10 nós, o que signi a
que a máquina que ini ia o pro esso es olhe 10 máquinas para serem seus alvos, repassando as tarefas
a estas máquinas e transmitindo a lista de máquinas
restantes. Cada um destes nós lhos, por sua vez,
repassa as tarefas para outros 10 nós, e assim por
diante. Este pro esso é ilustrado na Figura 1 (para
uma rami ação de 3 nós).

Figura 1.

Topologia em árvore do TakTuk

A topologia em árvore tem então sua e iên ia
garantida pelo algoritmo de roubo de trabalhos. A
prin ípio, até por volta de 100 máquinas, o desempenho do TakTuk será inferior ao da repli ação simples de omandos, isso prin ipalmente devido a sobre arga gerada pela omputação desse algoritmo.
Entretanto, om um número superior a 100 máquinas o desempenho do TakTuk é bem superior ao da
repli ação simples [8℄.
2.1

outras ferramentas de implantação

Além do TakTuk, existem diversas outras ferramentas que permitem a implantação de sistemas distribuídos, omo o Omnitty [15℄ e o Capistrano [14℄.

O Omnitty é um multiplexador de ssh que foi riado para simpli ar o trabalho do administrador de
sistemas Linux. Com ele é possível repli ar omandos para grupos de máquinas em uma rede, desde
instruções de linha de omando à apli ações que se
utilizem de interfa e modo texto. Embora a idéia pareça simples, o Omnitty é uma ferramenta bastante
poderosa e exível. Não é pre iso nenhum trabalho
extra para que as rotinas preparadas para rodar em
um úni o nó, possam simplesmente rodar em muitos
nós.
Porém, o Omnitty possui algumas desvantagens
que impedem seu uso omo base para o IG-Deployer.
Uma delas é que na ausên ia de um sistema de arquivos remotos omo o NFS [16℄, os s ripts a serem exeutados pre isam ser repli ados manualmente para
todas as máquinas. Outro grande problema está
no quesito plataforma, o Omnitty está fortemente
ligado a sistemas UNIX, prin ipalmente pelo fato de
ser um emulador de terminais, o que torna seu uso
em outros sistemas opera ionais difí il, de tal modo
que no tempo da es rita deste artigo, não havia sido
portado ainda para sistemas não-Unix.
O Capistrano é um sistema de automatização de
tarefas es rito na linguagem Ruby. Assim omo o
Omnitty ele repli a uma série de instruções para um
grupo de nós na rede. A prin ipal diferença entretanto está ligada ao modo omo as tarefas são
automatizadas. No Capistrano, o usuário des reve
as rotinas em um arquivo denominado Capile, que
guarda além de um lista das máquinas, um onjunto
de omandos personalizados que en erram ações que
podem ser invo adas, agendadas, para exe ução e
até mesmo desfeitas.
Nesse sentido o Capistrano evita muito mais repetição do que o Omnitty, ofere endo um sistema mais
elaborado de exe uções de tarefas, organizando-as, e
fa ilitando a sintaxe na denição de diferentes grupos para a implantação. Por essa simpli idade é que
o Capistrano é largamente utilizado para implantação de sistemas web es ritos em Ruby on Rails [18℄.
Embora ofereça muitos dos re ursos ne essários
para implantação do InteGrade, o Capistrano não
possui estratégias e ientes para repli ação das tarefas. Conseqüentemente, quando o número de máquinas é muito grande, a aba sendo vantajoso utilizar uma ferramenta que exe ute a repli ação de omandos de uma maneira paralela, omo o TakTuk.
Por estes motivos, de idimos utilizar o TakTuk omo
base para o desenvolvimento do IG-Deployer.

3.

o InteGrade

O InteGrade [6, 7℄ é um middleware que permite a
riação de grades omputa ionais oportunistas. O
objetivo é utilizar os re ursos o iosos de omputadores pessoais para a exe ução de apli ação paralelas
omputa ionalmente intensivas.
Uma grade InteGrade é organizada omo uma federação de aglomerados, onde ada aglomerado é
onstituído por um onjunto de máquinas. A Figura 2 mostra a organização de uma grade InteGrade
e os prin ipais omponentes que devem ser instan iados em ada aglomerado.
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Arquitetura de um aglomerado InteGrade

As máquinas de ada aglomerado são divididas em
duas lasses: (1) máquinas geren iadoras de aglomerado, que são as máquinas responsáveis por exe utar
os módulos de geren iamento de ada aglomerado e
(2) máquinas provedoras de re ursos, que ompartilham seus re ursos om a grade quando o iosas.
O Lo al Resour e Manager (LRM) e o Global Resour e Manager (GRM) realizam o geren iamento
dos re ursos de ada aglomerado. Um LRM é exeutado em ada máquina provedora de re ursos, oletando dinami amente informações sobre o estado
do nó e enviando-as periodi amente ao GRM. Além
disso os LRMs ontrolam a exe ução de apli ações
da grade em um nó. Já o GRM geren ia os LRMs
de seu aglomerado e é responsável por re eber requisições de exe ução de apli ações e es aloná-las nas
máquinas disponíveis.
A submissão de apli ações para exe ução é realizada pela ferramenta Appli ation Submission and
Control Tool (ASCT), que permite que usuários da
grade submetam apli ações para exe ução, monitorem sua exe ução e obtenham os resultados da exe-

ução.
Outros módulos importantes do InteGrade são o
Exe ution Manager, que é responsável por monitorar
a exe ução das apli ações, a bibliote a de he kpointing, que provê tolerân ia a falhas às apli ações e as
bibliote as de programação paralela, BSPlib e MPI.
4.

implantação automatizada do
InteGrade

Um dos prin ipais desaos na implantação do InteGrade é o grande número de módulos, es ritos em
linguagens de programação distintas, e que pre isam
ser instalados, ongurados e ini ializados em ada
nó da grade.
No aso mais simples, em uma grade om um úni o
aglomerado, pre isamos instalar e instan iar um módulo GRM (Global Resour e Manager ) na máquina
geren iadora do aglomerado e módulos LRM (Lo al
Resour e Manager ) nas demais máquinas do aglomerado. Além disso é pre iso instan iar o ASCT (Appliation Submission and Control Tool ), para permitir
a submissão de apli ações para exe ução. Mas outros enários exigem diversos outros módulos, omo
as bibliote as de de programação paralela e de he kpointing e o módulo LUPA.
Outro desao são as dependên ias do InteGrade
om relação a outras bibliote as e programas. O
IG-Deployer pre isa instalar e ongurar todas estas dependên ias, que in luem as implementações de
CORBA em Java (Ja ORB) e em Lua (OiL). Além
disso, é pre iso instalar a linguagem de programação
Lua e algumas bibliote as de desenvolvimento, omo
a OpenSSL. Estas dependên ias pre isam ser empaotadas, distribuídas, desempa otadas e ompiladas
em seu lo al de destino, respeitando diferenças de
plataformas, que atualmente são as arquiteturas i386
e x86_64 do Linux. Além disso, os módulos do InteGrade pre isam ser ongurados orretamente para
utilizar estas bibliote as.
4.1

iG-Deployer

O sistema de implantação utiliza s ripts em Perl
que preparam o TakTuk para realizar as tarefas de
implantação da grade oportunista. O IG-Deployer
permite que o usuário dena o aminho de instalação do InteGrade e suas dependên ias, a máquina
que será usada omo geren iador do aglomerado e
a lista de máquinas provedoras de re ursos. Estas espe i ações são es ritas utilizando o formato
YAML("YAML Ain't a Markup Language") [17℄ Optamos por simpli ar ao máximo a sintaxe do arquivo de onguração para fa ilitar a onguração

do IG-Deployer.
Um ponto onde o IG-Deployer auxilia bastante é
no tratamento de erros durante a implantação. Caso
o orra algum erro no momento da ompilação dos
pa otes ou da ini ialização da grade, o IG-Deployer
ontinua a instalação ou ini ialização, mas noti a
o usuário em quais máquinas o erro o orreu. Para
tal, o IG-Deployer aptura os ódigos de erros gerados pelos pro essos de ompilação ou ini ialização e
mostra os erros de forma amigável para o usuário.
A seqüên ia de implantação é denida em 4 prinipais estágios: empa otamento, distribuição, instalação e ini ialização. Além disso, outras três tarefas
estão disponíveis: limpeza, nalização e veri ação.
Estas tarefas estão denidas abaixo:

empa otamento (Pa k )
O estágio de empa otamento é o primeiro estágio do
pro esso de implantação. Ele é exe utado apenas na
máquina que lança a implantação e gera dois pa otes
omprimidos ontendo todos os arquivos ne essários
para a instalação do InteGrade. O objetivo deste
estágio é melhorar o desempenho da transferên ia
de arquivos, pois ele diminui o número de arquivos
opiados e o tamanho total destes arquivos.
Os dois pa otes gerados são: (1) o de dependênias, que ontém os ORBs CORBA Ja ORB e OiL, a
linguagem de programação Lua e as bibliote as que
o InteGrade utiliza e (2) o de instalação, que ontém
o InteGrade e todos os seus módulos.

distribuição (Deploy )
O pro esso de distribuição é ini iado logo ao m do
pro esso de empa otamento, e ini ia o envio dos paotes para as máquinas lientes. Cada máquina reebe todos os módulos do InteGrade e suas dependên ias empa otadas. O pro esso de distribuição é
feito através da transferên ia de arquivos para todas
as máquinas.

instalação (Install )
Ao nalizar a transferên ia dos pa otes, a fase de
instalação é ini iada. Esta fase é omposta pelas seguintes tarefas: desempa otar e organizar as dependên ias nos diretórios adequados, ompilar as dependên ias e ongurar e ompilar os módulos do InteGrade. Esta é a fase mais demorada do pro esso, e
pode levar vários minutos dependendo da onguração da máquina.
Para ongurar os módulos do InteGrade, o IGDeployer pre isa gerar arquivos de onguração espe í os para ada máquina. Por exemplo, é ne es-

sário denir, para ada LRM, a lo alização do módulo GRM e das bibliote as Java.

ini ialização (Start )
No nal do pro esso de implantação, o IG-Deployer
ini ia os módulos do InteGrade. Esta ini ialização
deve ser feita de modo oordenado, pois existem dependên ias entre os módulos, omo o serviço de nomes, o GRM e os LRMs, e estes módulos podem
estar em máquinas distintas.

nalização (Stop )
O pro esso de nalização termina a exe ução do InteGrade em um determinado onjunto de nós. Para
tal, o IG-Deployer se one ta om as máquinas de
modo hierárqui o e naliza os pro essos do InteGrade em ada máquina.

limpeza (Clean )
O pro esso de limpeza remove todos os arquivos instalados e termina todos os pro essos do InteGrade
em exe ução em um determinado onjunto de nós.
Como as dependên ias e módulos do InteGrade são
olo ados em aminhos pré-denidos, esta limpeza se
dá pelo termino da exe ução dos pro essos seguido
da remoção dos arquivos.

veri ação (Che k )
Veri a a sintaxe do arquivo YAML, bem omo a disponibilidade das máquinas identi adas no mesmo.
Este módulo é hamado antes da implantação, mas
pode ser usado quando o usuário deseja veri ar se
uma implantação pode ser realizada.
5.

experimentos

O prin ipal objetivo de utilizar o TakTuk é permitir a automatização do pro esso de implantação do
middleware InteGrade. Mas devemos nos preo upar
om o seu desempenho, pois uma implantação em
dezenas de nós pode demorar horas se não for realizada de modo e iente. Realizamos experimentos
para medir o tempo de implantação do InteGrade
utilizando diferentes números de nós.
5.1

enário

Para esses experimentos utilizamos 32 máquinas perten entes a uma rede usadas por alunos da graduação em Ciên ia da Computação do Instituto de Matemáti a e Estatísti a da Universidade de São Paulo.
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por parte dos alunos.
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Para avaliar a ontribuição de ada estágio no tempo
total do pro esso de implantação, medimos o tempo
deste pro esso em uma úni a máquina. Na Figura 3,
vemos os resultados obtidos para 20 repetições da
implantação.
Podemos per eber que o estágio mais longo é o da
instalação, onsumindo em média 244.15 segundos, o
que orresponde a 94% do tempo total. Isto o orre
porque é pre iso ompilar todas as dependên ias e
módulos do InteGrade. O pro esso de Distribuição
onsome apenas 3% do tempo total, pois envolve a
transferên ia de 25,6 MB entre duas máquinas utilizando uma rede lo al de 100Mbps. O pro esso de
empa otamento também onsome 3% do tempo total, que é o tempo ne essário para gerar o pa ote
que será transferido. Finalmente, o pro esso de limpeza, onsome 0.7% do tempo total, o que dá em
média 1.85s, que orresponde aproximadamente ao
tempo de onexão através de SSH, pois a remoção
de arquivos é bastante rápida.
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Realizamos o pro esso de implantação em grupos de
1, 2, 4, 8, 16 e 32 máquinas de modo a avaliar omo o
IG-Deployer se omporta à medida que aumentamos
o número de nós da grade.
Como podemos visualizar na Figura 4, o tempo
total de implantação aumenta de modo logarítmi o
om relação ao número de máquinas, o que é justiado pelo fato do TakTuk exe utar as tarefas paralelamente.
Por exemplo, para 2 máquinas, foram ne essários
em média 645 segundos, enquanto para 32 máquinas, foram ne essários apenas 2681 segundos. Conseqüentemente, aumentamos o número de máquinas
em 16 vezes, mas o tempo de exe ução aumentou em
pou o mais de 4 vezes.
Já na Figura 5, vemos o tempo médio gasto para
instalação em ada máquina, isto é, o valor do tempo

total de implantação dividido pelo número de máquinas. Podemos veri ar que o tempo médio ai à
medida que aumentamos o número de nós no aglomerado. Este resultado era esperado, pois o pro esso
de implantação é realizado simultaneamente em um
maior número de máquinas.
Finalmente, de a ordo om os autores do TakTuk [8℄, este possui melhor desempenho para ongurações de mais de 100 máquinas. Deste modo,
no aso de aglomerados om mais máquinas do que
o utilizado em nossos experimentos, esperamos um
desempenho ainda melhor do IG-Deployer.
6.

on lusões

A instalação e implantação de grades omputa ionais oportunistas é uma tarefa demorada, repetitiva e sujeita a erros. Utilizando a ferramenta IGDeployer, mostramos que é possível instalar e implantar uma grade oportunista de maneira simples e
e iente. Em parti ular, vimos que à medida que aumentamos o número de máquinas, o tempo total de
implantação res eu de forma logarítmi a, o que permite que a implantação seja realizada em um grande
número de máquinas. Este desempenho foi obtido
devido às ara terísti as do TakTuk, que realiza as
tarefas de implantação paralelamente nas máquinas
do aglomerado.
Estamos implementando otimizações para melhorar o desempenho da implantação. Por exemplo, a
transferên ia é atualmente realizada utilizando uma
onexão SSH, o que requer que todos os dados transmitidos sejam riptografados. Além disso, o TakTuk
não é otimizado para distribuir arquivos, uma vez
que a ferramenta foi desenvolvida para obter a difusão de exe ução ótima.
Finalmente, iremos desenvolver outras fun ionalidades para o IG-Deployer, omo a apa idade de
implantar múltiplos aglomerados e uma maior automatização do pro esso de implantação.
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