
GOMES, R. A.; COSTA, F. M. Avaliação de Plataformas de Middleware para Grades Computacionais.    In: CONGRESSO DE 
PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DA UFG -  CONPEEX, 2.,  2006,  Goiânia.  Anais  eletrônicos  do  XIV  Seminário  de 
Iniciação Cientifica [CD- ROM], Goiânia: UFG, 2006.  n.p .

AVALIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE MIDDLEWARE
PARA GRADES COMPUTACIONAIS

GOMES, Raphael de Aquino¹;  COSTA, Fábio Moreira²

Palavras- chave: Grade Computacional,  Middleware, Integrade, Meta- ORB

1. INTRODUÇÃO (justificativa  e objetivos)
Atualmente  é cada vez mais  comum  aplicações que demandam  um  alto  grau 
de  poder  computacional  não  acessível  sob  formas  tradicionais  de 
processamento.  Neste  cenário  as Grades Computacionais  surgem  como  uma 
nova modalidade de serviço destinado à execução de tais aplicações.
Uma  Grade  Computacional  (Grid  Computing )  constitui  um  conjunto  de 
recursos  computacionais  que  oferece  ao  usuário  acesso  transparente  
independente  da  localização;  provendo  a  este,  acesso  a  uma  grande 
quantidade  de recursos  por  um  custo  mais  baixo  do  que o gasto  em formas 
tradicionais de processamento  [2].
A  grande  vantagem  da  tecnologia  de  Grade  está  na  possibilidade  de  se 
beneficiar  de  recursos  pré- existentes,  como  laboratórios  em  instituições  de 
ensino nos quais as máquinas passam a maior  parte do tempo  ociosas.
Por trás do  funcionamento  da Grade estão as tecnologias  de  middleware cujo 
uso é tido  como  algo  primordial  na busca de uma melhor  dinamicidade,  bem 
como  de  demais  características  como  eficiência  e,  sobretudo,  transparência. 
Um  middleware é  uma  camada  de  software  situada  entre  as  aplicações 
distribuídas  e o sistema operacional,  formando  um  alicerce para execução de 
tais aplicações. 
Em virtude  da relevância do estudo  de tais tecnologias, o projeto  desenvolvido  
se  caracteriza  pela  avaliação  das  plataformas  Meta- ORB [1]  e  O²  [3]  na 
elaboração  de suporte  para  o desenvolvimento  de aplicações em grade.  Para 
tal,  utiliza- se como base da avaliação a grade computacional  InteGrade [2] .

2. MATERIAL E MÉTODOS (metodologia)
Foi  realizado  um  levantamento  de  material  bibliográfico  com  a finalidade  de 
obter  um  maior  entendimento  a  respeito  de  conceitos  relevantes  ao 
desenvolvimento  do projeto.  
Houve  um  estudo  prático  de  aplicações  elaboradas  para  grades 
computacionais em geral,  bem como sua conseqüente implantação e execução 
no InteGrade, com o intuito  de entender  como  se dá a elaboração e execução 
de  aplicações  paralelas  e/ou  distribuídas,  além  de  elucidar  os  requisitos  de 
aplicações a serem executadas na grade.
Foram  analisadas  aplicações  previamente  elaboradas.  Na  execução  das 
aplicações  foram  utilizadas  4  (quatro)  máquinas  do  Laboratório  de  Sistemas 
Distribuídos  do Instituto  de Informática – UFG, destinadas ao desenvolvimento  
do projeto.  O objetivo  da execução destas aplicações foi  entender  e visualizar  
o  funcionamento  do  ambiente  de  Grade,  de  forma  que  não  foi  realizado  
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nenhum  teste adicional.
Após  a  execução  das  aplicações  propostas,  foi  possível  concluir  que  não 
apenas  a  estrutura  da  grade  poderia  usufruir  dos  aspectos  reflexivos 
oferecidos por  plataformas como o Meta- ORB, como também  as aplicações de 
uma forma  mais  direta.  Dessa forma,  surgiram  novos possíveis objetivos  que 
não tinham sido levantados inicialmente.  
Entre os novos objetivos  está a análise do impacto  do uso do Meta- ORB como  
meio  de  comunicação  entre  as  aplicações  e  a  grade,  utilizando  sua 
possibilidade de adaptação para prover uma maior  qualidade de serviço. 
Com o objetivo  de entender  o  modelo  de programação  da plataforma  Meta-
ORB foi  realizada uma análise da sua arquitetura  e componentes e uma análise 
do código- fonte.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De posse do material  levantado,  foi  possível uma compreensão clara e sucinta 
do  conceito  de  Grades  Computacionais  e  outros  conceitos  relevantes.  Foi 
possível alcançar uma visão geral  a respeito  do  sistema InteGrade. Através do 
estudo de sua arquitetura  conseguiu- se entender  melhor  as características das 
aplicações construídas para esse sistema, bem como a forma  em que elas são 
executadas.  Outro  dado  relevante  levantado  foi  a verificação do  alto  grau  de 
relacionamento  existente  entre as características de aplicações distribuídas e o 
projeto  do ambiente de grade elaborado para executá- las.
Houve um estudo  a respeito  de Reflexão Computacional,  buscando- se mostrar  
o  impacto  de  tal  tecnologia  ao  ser  aplicada  na  estrutura  da  Grade.  Foram 
levantados alguns cenários  onde seria interessante aplicar  reflexão  em grades 
computacionais, os quais são listados abaixo:

• Possibilidade da mudança do protocolo  usado na comunicação.
• Selecionar a máquina ideal aplicando um algoritmo  de escalonamento  de 

acordo com o tipo  de aplicação.
• Imposição  de novos  requisitos  na grade.  Um exemplo  seria  uma grade 

com  dispositivos  móveis  mudando  de  um  ambiente  seguro  para  um 
não- confiável, o que geraria um novo requisito:  autenticação.

• Configuração  da Grade e decidir  quando  mudar  uma  aplicação  de  nó,  
pode ser feito  usando- se reflexão.

Os últimos  meses do  projeto  foram  destinados  ao estudo  das plataformas  de 
middleware que  seriam  abordadas.  Com  um  conhecimento  mais  profundo  
acerca destas plataformas  juntamente  com as informações levantadas sobre a 
arquitetura  do  InteGrade  (além  de  outros  ambientes  de  grade)  levou  a uma 
revisão sobre os objetivos propostos.  
Inicialmente  pretendia- se analisar  as plataformas  de  middleware como  meio 
de comunicação na grade,  ou  seja,  como  alicerce à execução das aplicações. 
Contudo,  viu- se que seria mais interessante realizar  um estudo  mais profundo  
sobre  as plataformas  de  middleware de forma  a identificar  suas caracteriticas 
mais  relevantes  e como  estas poderiam  ser  aplicadas no  contexto  de grade.  
Esse estudo  demonstrou  a impossibilidade  de utilizar  o middleware Meta- ORB 
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como infra- estrutura  do InteGrade uma vez que essa implementação requeriria  
um  estudo  mais  avançada que não seria  possível  de ser realizado  como  uma 
atividade de iniciação científica.
Um importante  fator  estudado  foi  o mecanismo  de binding  explícito  oferecido  
pela  plataforma  Meta- ORB. Foi  possível  enfatizar  as  vantagens  do  uso  do 
mecanismo  de  binding  explícito,  como  possibilidade  de controlar  o  nível  de 
qualidade  de  serviço  oferecido,  o  que  sugere  seu  emprego  como  forma  de 
acesso aos recursos da grade.

4. CONCLUSÕES
Os sistemas  de  Grade Computacional  surgem  como  uma  nova  revolução  na 
computação,  uma  vez  que  trazem  várias  vantagens,  sobretudo  econômicas. 
Para obter  um  melhor  uso  da  grade,  as  aplicações  devem  ser  construídas 
segundo  um  modelo,  o qual  dita  boa parte  das características do  middleware  
utilizado .
Percebeu- se  a  necessidade  de  aplicação  de  técnicas  mais  eficientes  na 
construção  de  Grades  Computacionais,  uma  vez  que  as  tecnologias 
tradicionais  de  middleware não  são  adequadas  para  a  dinamicidade 
encontrada  em  tais  ambientes.  Reflexão  surge  de  forma  a  oferecer  a 
possibilidade  de uma  plataforma  ser  adaptada  às necessidades  que  surgem,  
oferecendo maior  QoS às aplicações.
Os mecanismos reflexivos  utilizados no InteGrade são unicamente  os providos  
pela  linguagem  Lua  utilizada  na  implementação  do  middleware OiL  (O²), 
limitando  o sistema às características dessa linguagem.  A concreta  utilização 
de um  mecanismo  mais  eficiente,  como  o provido  pela plataforma  Meta- ORB 
através do mecanismo de binding  explícito,  constitui  um trabalho  futuro.
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