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RESUMO
Arquiteturas de sistemas distribuídos possuem um amplo poder de processamento quando seus recursos trabalham
através de cooperação, formando organizações virtuais. O aproveitamento de recursos ociosos geograficamente
distribuídos é um dos objetivos das grades computacionais. Nestes ambientes, aplicações de usuários precisam de uma
determinada quantidade de recursos para suprir suas necessidades de execução. Ao mesmo tempo, para localizar estes
recursos, é necessário uma forma de expressá-lo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo,
denominado MatchMaker, para analisar o impacto da alocação de recursos a aplicações de usuário em sistemas para
grades computacionais, utilizando para isso informações sobre descrição de recursos e necessidades. Estas necessidades
determinam quais recursos poderão ser utilizados para que a aplicação seja executada. Um ambiente de simulação foi
desenvolvido para avaliar a performance e descobrir alguns pontos críticos do protótipo.

Palavras-chaves: Grade Computacional, Alocação de Recursos, Necessidades de Aplicações,
Descrição de Recursos.

DISTRIBUTED SYSTEM FOR ALOCATION OF
RESOURCE BASED ON NECESSITIES

ABSTRACT
Architectures of distributed systems possess an ample one to be able of processing when its resources work through
cooperation, forming virtual organizations. The exploitation of idle resources geographically distributed is one of the
objectives of the grid computation. At the same time, to locate these resources, an express form must be had them. This
work presents the development of an archetype to provide abilities with treatment of localization of resources, through
description of same and the necessities of users. These necessities determine which resources could be used so that it is
executed the applications with the use of the grid computation. A simulation environment was developed to evaluate the
performance and to discover some critical points of the prototype.

Keywords: Grid Computing, Resource Allocation, Necessities of Application, Resources
Description.
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1 INTRODUÇÃO
Computação em grade1 é um modelo de computação baseado na utilização de um número
muito grande de computadores interligados em rede [5]. Segundo este modelo, usuários e
computadores se encontram mundialmente espalhados, conectados pela internet. Aplicações de
usuários utilizam simultaneamente múltiplos recursos computacionais, atribuindo a cada um deles
uma tarefa diferente. Embora já bem caracterizado, este modelo é um tema científico em ampla
discussão na área da computação/sistemas de informação.
A alocação eficiente de tarefas a recursos adequados é um típico problema de otimização, e
como tal, difícil de ser feita de forma ótima e rápida. Existem várias restrições que dificultam o
desenvolvimento de algoritmos eficientes, o que faz com que existam poucas soluções neste sentido
atualmente. O algoritmo desenvolvido neste trabalho possui um comportamento dinâmico de forma
a permitir seu uso a várias alocações simultâneas, sendo que estas podem ser modificadas tanto em
nós2 de oferta de recursos quanto em demanda das aplicações. Ao mesmo tempo, este algoritmo é
distribuído de forma a poder ser desmembrado, adaptando-se a números maiores de recursos e
aplicações e à estrutura independente de administração das grades computacionais. Por fim, o
algoritmo utiliza primitivas de comunicação assíncrona, de forma a obter concorrência nas
interações das diversas instâncias do algoritmo.
O problema da alocação de recursos vem sendo estudada por diversas instituições, cada uma
delas enfocando algum ou alguns dos seus aspectos. Raman [15] desenvolveu um framework de
alocação de recursos para o sistema Condor, mas apresenta o inconveniente de trabalhar com um
formalismo bilateral. O próprio autor apresenta uma extensão multilateral do modelo utilizado
anteriormente [16]. Este resolve o problema de co-alocação, permitindo que o sistema trabalhe com
várias solicitações de recursos ao mesmo tempo. O trabalho de Chapin [4] não resolve o mesmo
tipo de problema, mas apresenta uma solução totalmente baseada em objetos para o sistema Legion.
O sistema Globus [6] implementa um protocolo para alocar recursos através de informações
capturadas por serviços de diretório baseados em LDAP. Assim sendo, o algoritmo proposto
apresenta características diferenciadas dos sistemas citados, embora algumas das suas ideia quando
complementares, possam ser futuramente nele incorporadas.
Uma das principais características do algoritmo desenvolvido é possibilitar a alocação de
forma distribuída e incremental. Assim sendo, ele faz uso de descrições de recursos e de
1 Grid Computing.
2 Dispositivos físicos conectados a rede de computadores.
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necessidades de aplicações que possam ser desmembradas. Não foi tratado neste trabalho,
entretanto, o problema de como expressar recursos e necessidades, nem como medir a qualidade de
uma certa alocação. Para tanto, confia-se em outros algoritmos já existentes como o XMatch [1] e
algoritmos baseados em semântica Web [17, 9]. No âmbito deste trabalho, assume-se que existe
uma forma de representar recursos e necessidades e de calcular incrementalmente a satisfação
dessas necessidades com um subconjunto de recursos.

2 ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Um dos principais desafios das grades computacionais é alocar recursos para tarefas
submetidas por usuários de forma a obter uma maximização do aproveitamento dos recursos
conectados a grade. Para que seja realizada a alocação de recursos de maneira eficiente são
necessários que dois mecanismos estejam próximos da otimalidade, são eles:

- Descoberta de recursos

O problema da localização de recursos é descrito por vários autores como sendo um dos
principais componentes das grades computacionais [13, 2], sendo também citado como um dos
grandes desafios a serem estudados [8].
- Casamento3 de recursos

O serviço de casamento de recursos possui uma quantidade finita de recursos ociosos e uma
quantidade de requerimentos a serem supridos. A funcionalidade do “casador” é analisar se um
determinado recurso físico é suficientemente “bom” para ser utilizado por uma tarefa. O grande
problema deste serviço está associado ao poder de expressão que o usuário do sistema tem quando
este deseja submeter as tarefas para serem processadas. Este problema também é encontrado na
forma de expressão da descrição dos recursos. Para isso, alguns trabalhos [9, 12, 17] propõem o uso
de ontologias baseados em semânticas, possibilitando ao sistema uma ampla flexibilidade para
serviços de casamentos de recursos. No trabalho de Possani [14] é descrito como expressar recursos
computacionais para ser utilizado no serviço de casamento de recursos.
3 Neste trabalho o termo casamento é utilizado para definir uma relação de associação entre descrição de recursos
com requerimentos de usuários de aplicações.
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Os benefícios do MatchMaker para os sistemas de alocação de recursos geograficamente
distribuídos através das grades computacionais, baseia-se em necessidades de usuários. Todo
usuário destes sistemas beneficia-se de seleção de recursos disponíveis para execução de suas
tarefas. Por ser um sistema de alocação de recursos para grades computacionais onde são
consideradas informações de tarefas e recursos, um amplo número de recursos poderão estar aptos a
trabalharem nos aglomerados dinâmicos destes ambientes.
O MatchMaker deve trabalhar com o núcleo central dos sistemas de alocação e através de
algoritmos de casamento de tarefas poderá então selecionar recursos ociosos de forma a obter uma
boa relação de aproveitamento da capacidade computacional disponível .
3 ARQUITETURA DO MATCHMAKER
São expostas nesta sessão as principais características e ideias sobre o funcionamento e
arquitetura do sistema proposto. A arquitetura do MatchMaker divide-se basicamente em DA
(Domínio Administrativo) e DAP (Domínio Administrativo Primário). O protótipo desenvolvido
neste trabalho, surge da constante necessidade de pesquisas nas áreas de tecnologias da informação
para ambientes de grades computacionais.
A seguir são descritos os processos envolvidos na utilização do MatchMaker, representados
na figura 1. Cada letra representa um DA ou DAP e pode ser um domínio, como por exemplo:
inf.ufrgs.br , inf.ufsm.br.
•

Usuário - Grades computacionais normalmente atendem usuários que necessitam
executar aplicações com grandes necessidades, seja computacional ou não. Para o
MatchMaker, as tarefas dos usuários devem possuir requerimentos. Estes servirão para
definir quais recursos podem auxiliar no processamento da tarefa, como por exemplo,
um requerimento pode definir a necessidade de processadores com capacidade iguais ou
superiores a 3400 bogomips.
Quando um usuário conecta a um DA, ele não envia a tarefa a ser executada, mas os
requerimentos necessários para isso. Após receber o requerimento do usuário, o DA
torna-se um DAP que representará o usuário na grade. Um DA pode atender várias
solicitações de usuário ao mesmo tempo. Todos os requerimentos contém em seus
atributos a URL do seu respectivo DAP. Este endereço é a porta de entrada/saída para o
sistema da grade.
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Figura 1: Arquitetura do MatchMaker
Uma descrição da figura 1 é demostrada a seguir:
•

A (DAP) - Na figura 1, a letra “A” está representando o processo inicial das operações
de alocação de recursos dentro do MatchMaker a partir de uma solicitação vinda de um
usuário. “A” torna-se, para todos os membros da grade, um DAP. O processo de
iteração entre o usuário e vários DAs podem ocorrer em paralelo. Desta forma, um
requerimento pode ser enviado a vários DAs simultaneamente. Todo DAP mantém
acesso direto às aplicações dos usuários, possibilitando uma interação de tarefas com
recursos. No momento em que o DAP recebe requerimentos, uma busca por recursos
locais é iniciada. Esta busca local consiste na localização de recursos dentro do seu
próprio domínio administrativo. Esta busca deve ser baseada apenas em recursos
disponíveis que satisfazem os requerimentos da aplicação. Para isso, cada recurso deve
conter uma representação formal de seus atributos, conforme [14]. Após encontrar um
conjunto de recursos para a aplicação o DAP deve realizar uma análise para determinar
a qualidade destes, perante as necessidades expressas pelo usuário. Caso não haja
recursos suficientes para que a tarefa seja executada, o DAP deve envia para os DAs
vizinhos, diretamente conectados a ele, uma solicitação de recursos baseada nas
necessidades.

•

B (DA) - As representações das letras B, C e N na figura 1 são consideradas Domínios
5
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Administrativos que estão conectadas ao sistema de grade. Quando estes recebem
pedidos de recursos enviados pelo DAP, inicia-se os serviços de localização e filtragem
dos recursos, localmente, dentro de cada DA. Este serviço tem denominação, neste
trabalho, de serviço de pré-casamento.
O pré-casamento deve determinar quais os recursos atendem os requerimentos realizados pelo
usuário da aplicação. Nesta etapa, não deve ser realizada nenhuma análise de qualidade do
casamento, apenas são repassados ao DAP as propriedades do recurso pré-casados.

Os termos casados e pré-casados são processos distintos, sendo representado pelas figuras 2
e 3. Na arquitetura proposta, um conjunto de recursos que passou pelo serviço de pré-casamento
somente será analisado pelo DAP. Ele determinará o índice de satisfação do conjunto de recursos
pré-casados, através de uma análise que utiliza as propriedades dos recursos associadas com as
informações do requerimento do usuário. Isto deve-se ao fato de que apenas o DAP possui as
informações sobre todos os recursos encontrados. Todos os recursos pré-casados são primeiramente
reservados em seus domínios locais. Após isso, seus atributos são enviados ao DAP.

4 ALGORITMO PROPOSTO

Os algoritmos do DAP e DA são apresentados nas figuras 4 e 5, representando o estado atual
do protótipo. Algumas considerações citadas anteriormente são de propósito para o sistema final,
mas devido complexidade, não foram implementados no protótipo. Para melhor entendimento,
6
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segue uma descrição das funções do algoritmo desenvolvido.
No algoritmo da figura 4 o DAP, ao receber um requerimento, dispara um temporizador que
determina o limite máximo de tempo, fornecido com o requerimento, para que os processos de
busca por recursos sejam realizados. Executa também, linha 3, uma busca por recursos dentro do
seu domínio através do serviço de pré-casamento, com a finalidade de analisar todos os recursos
individualmente, que estejam disponíveis e reservá-los para a aplicação. O próximo passo do
algoritmo é realizar o serviço de casamento, que consiste em fazer união de todos os recursos précasados e analisar o grau de qualidade4 retornado pelo casamento. Desta forma, pode-se determinar
se as necessidades da aplicação foram satisfeitas ou não, avisando-a em caso positivo, linha 7. Se as
necessidades não foram satisfeitas, o DAP difunde o requerimento a todos os DAs conhecidos, linha
9.

Ao vencer o temporizador, linha 11 da figura 4, o DAP informa a aplicação o grau de
qualidade atingido no serviço de casamento. O DAP ao receber a resposta de um DA, linha 14 da
4 Grau de qualidade pode variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 maior são as chances do usuário ser contemplado
com todos os recursos solicitados.
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figura 4, realiza união dos recursos pré-casados e avalia o casamento, respondendo a aplicação caso
suas necessidades forem satisfeitas. No algoritmo da figura 5 o DA recebe um requerimento de um
DAP ou de um outro DA. Todo requerimento é analisado, linha 2, para descobrir se há um
requerimento novo. Caso este requerimento já tenha sido recebido anteriormente, ele é descartado,
linha 7. Não sendo descartado, o DA realiza o serviço de busca e pré-casamento dentro do seu
domínio e envia o resultado ao DAP, linha 4. Nas linhas 9 e 10 da figura 5, o DA verifica se o
temporizador ainda é válido e em caso positivo, difunde o requerimento a todos os DAs conhecidos.

5 RESULTADOS

O MatchMaker foi projetado para trabalhar juntamente com sistemas de alocação de
recursos, agregando capacidades operacionais para suporte as grades de computadores. Com isso as
grades computacionais ganham novos serviços, como a capacidade de selecionar recursos em
domínios remotos através de necessidades do usuário.
São presentados alguns cenários de testes de simulação do protótipo desenvolvido. As
informações apresentadas têm o intuito de demonstrar quais os maiores custos que efetam a
performance do sistema de alocação de recursos.

5.1 Descrição do cenário
Em um cenário hipotético de simulação, custos foram elaborados, conforme tabela 1.

A tabela 2 demonstra o tempo total consumido para realizar a alocção de recursos. As comunicações
entre DAs totalizaram 24 mensagens.
8

Proposta de Alocação de Recursos Computacionais em Necessidades
- Revista Científica da Faculdade de Balsas – Ano I, número 1, 2010.

Na tabela 3 visualiza-se os resultados de simulação com a utilização de 73 Domínio
Administrativo. Neste, o DAP contém 8 vizinhos, sendo que a grade possui 4.150 recursos ociosos.
O DAP conseguiu reunir 415 recursos casados. As comunicações entre DAs totalizaram 180
mensagens. Visualiza-se na tabela 4 a utilização de 9 DAs vizinhos diretamente conectados ao DAP,
possibilitando a utilização de 91 DAs. Os 91 DAs fornecem ao DAP um total de 4.479 recursos
ociosos. Do total de recursos, 447 serão utilizados. As comunicações entre DAs totalizaram 220
mensagens.

Na última simulação, tabela 5, os resultados obtidos demonstram a utilização de 6.338 recursos
ociosos, divididos em 111 DAs. Conforme a tabela 1, utilizaram-se 10% dos recursos ociosos para
definir os 633 recursos casados.
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5.2 Comparando a Simulação

As evoluções das simulações são apresentadas no gráfico da figura 8. Analisando o
desempenho do tempo de execução das simulações no gráfico percebe-se que o aumento do número
de DAs não é um fator determinante para o aumento do tempo de execução. Isso deve-se ao fato de
que todos as operações de pré-casamento, casamento e envio e recepção de mensagens serem
realizadas de forma paralela na grade. Porém o aumento do número de vizinhos demonstra que o
número de recursos encontrados aumenta significativamente, melhorando o desempenho geral de
sistemas em batch, pois aumenta o número de recursos casados. A quantidade de recursos casados
é importante, pois os recursos podem deixarem de estar disponíveis a qualquer momento. O gráfico
indica uma tendência, demonstrando que o aumento do número de DAs possibilita ao MatchMaker
trabalhar com grandes quantidades de recursos sem comprometer o tempo de execução do processo
de busca por recursos.

Figura 8: Resultados da simulação.

6 CONCLUSÃO
Sistemas em grades possibilitam o compartilhamento de um amplo número de recursos
geograficamente distribuídos que permitem a execução de aplicações com grandes dependências
por recursos. A utilização de grades computacionais ainda possui problemas desafiadores a serem
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resolvidos. Vários trabalhos destacam deficiências na exploração de recursos ociosos, na descrição
de recursos, na expressão de necessidades, entre outros.
Foram apresentados os resultados de simulação realizados durante a fase de avaliação do algoritmo.
Com base nos resultados, conclui-se que o grande fator crítico da grade simulada é o custo de
comunicação entre domínios. Conclui-se também que não existe uma convergência na literatura
sobre questões técnicas para descrição de recursos e para determinação de como expressar as
necessidades de usuários para com suas aplicações. Este trabalho apresentou o resultado simulado
de um protótipo de sistema, denominado MatchMaker, que possibilita o estudo e análise do
comportamento de um ambiente para grades computacionais, tendo como principal objetivo a
avaliação do processo de alocação de recursos destinados a sistemas para grades computacionais. O
protótipo desenvolvido oferece suporte para que se possa implementar e avaliar algoritmos
destinados a descrição de recursos e expressão de necessidades.
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