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1 INTRODUÇÃO

Um estudo realizado por [1] revelou que o número de nós conectados à Internet hoje

passa dos 170 milhões. Como mostra a FIGURA 1, este número aumenta a cada ano, e as

expectativas é que o crescimento continue.

Parte destes nós são computadores que estão ociosos a maior parte do tempo. Estudos

realizados por [2] mostram que, em média, apenas 30% da capacidade de processamento dos

equipamentos  são  utilizados  em  ambientes  acadêmicos  e  comerciais.  O  que  pode  ser

considerado um desperdício do poder de processamento.

A fim de evitar este desperdício,  já existem técnicas de computação distribuída e

processamento paralelo para explorar os recursos de processadores ociosos, de modo que estes

realizem tarefas, trabalhando de modo cooperativo para resolver problemas. As arquiteturas

que  vêm  sendo  mais  pesquisadas  atualmentes  são  os  Sistemas  de  Clusters  e  Grids

Computacionais. Esta última será a abordada neste artigo.
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2 ARQUITETURAS DE CLUSTERS E GRIDS

2.1 Clusters

Cluster é um sistema distribuído constituído por computadores independentes e que é

visto e usado como se fosse um único recurso computacional.

Clusters são considerados locais, ou seja, todos os seus componentes pertencem a um

único domínio administrativo, geralmente resolvendo problemas do interesse de um mesmo

grupo de pessoas. A interconexão dos computadores é feita com tecnologia de redes locais

(LAN), o que favorece altas taxas de transmissão, baixa latência e taxas de erros reduzidas.

2.2 Grids

Segundo  [3],  grid  é  um  ambiente  computacional  de  alto  desempenho  que  é

caracterizado  pelo  compartilhamento  de  recursos,  fornecendo  serviços  para  organizações

geograficamente distribuídas.

Grids  pertencem  a  diversos  domínios  administrativos,  estando  distribuídos  de

maneira  global.  Devido  a  isso,  esta  arquitetura  apresenta  maior  heterogeneidade  e

escalabilidade,  no entanto,  as  taxas  de transmissão  tendem a ser  menores,  verifica-se alta

latência e com maiores variações (jitter) e a taxa de erros aumenta.

Para facilitar o entedimento do que são grids, [6] propôs uma simples lista com a

essência do que caracteriza um grid:

1) recursos não estão sujeitos a um controle central;

2) utilização de protocolos e interfaces padronizados, abertos e de propósito geral;

3)  promover qualidade de serviço.
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2.3 Diferenças entre Clusters e Grids

Diversas das diferenças entres clusters e grids, como verificadas anteriormente em

suas definições, devem-se principalmente à tecnologia utilizada na interconexão dos nós. Mas

uma importante  diferença que não foi  citada é baseada na maneira como os recursos são

gerenciados [3].

Nos  clusters,  a  alocação  de  recursos  é  realizada  por  um gerente  e  todos  os  nós

trabalham cooperativamente como um único recurso computacional.

Já nos grids, cada nó tem seu próprio gerenciador de recursos e não segue a idéia de

promover uma visão de um sistema único.
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3 ESCALONAMENTO DE PROCESSOS

A maneira como os processos são distribuídos entre os nós influencia diretamente no

desempenho das aplicações que rodam no grid ou cluster, seja este desempenho visando a

minimização de tempo de execução, minimização no tempo de comunicação entre os nós ou a

maximização na utilização dos recursos.

3.1 Classificação das Técnicas de Escalonamento

As técnicas de escalonamento podem ser classificadas em dois tipos: determinísticas

e não-determinísticas. No escalonamento determinístico, as informações sobre os processos a

serem escalonados são conhecidos antes mesmo do tempo de execução, ou seja, são definidos

em tempo de compilação e não podem ser modificados durante a execução do escalonador. Já

no escalonamento não-determinístico, algumas informações são reconhecidas apenas depois

da  execução  do  escalonador.  As  técnicas  de  escalonamento  determinístico  e  não-

determinístico podem ser implementadas por métodos estáticos, dinâmicos ou híbridos.

3.2 Métodos de Implementação

O método estático é uma implementação de escalonamento determinístico. Todas as

informações sobre os processos são definidas em tempo de compilação.  Por exemplo,  um

processo sempre vai ser processado pelo mesmo nó.

Já o método dinâmico é uma implementação de escalonamento não-determinístico.

Ou seja, os processos podem ser designados para diferentes nós durante o tempo de execução.

Os  critérios  de  distribuição  de  processos  podem variar  de  acordo  com  a  necessidade  de

desempenho da aplicação. Pode também ocorrer a redistribuição de processos, onde as tarefas

passam de nós sobrecarregados para os "menos atarefados", com isso o método visa garantir

um menor tempo de execução e melhor balanceamento de carga.

O método híbrido, como o próprio nome sugere, é um agregado de características das
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duas técnicas de escalonamento. Neste método os processos são distribuídos de acordo com os

recursos disponíveis de cada nó, no entanto, não ocorre a redistribuição de processos em casos

de sobrecarga de recursos. Em outras palavras, se um nó recebeu uma tarefa e durante a sua

execução ficou sobrecarregado, este nó obrigatoriamente terá de terminar de executar a tarefa,

independente da disponibilidade de recursos.

3.3 Conclusões sobre Escalonamento

Fica claro que as técnicas de escalonamento não-deterministico são superiores, no

sentido  de  eficiência  e  ganho  de  desempenho  em  comparação  com  as  técnicas  de

escalonamento  determinístico,  em  contra-partida,  são  relativamente  mais  complexas  para

serem implementadas.
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO

4.1 Objetivos

4.1.1 Gerais

O presente artigo visa apresentar técnicas de escalonamento em ambientes de grids

computacionais.

4.1.2 Específicos

• Fazer um estudo dos ambientes de grids computacionais;

• Implementar um ambiente de grid;

• Implementar algoritmos de escalonamentos em ambientes distribuídos.

4.2 Justificativas

Estudar  as  possibilidades  de  ganho  de  desempenho  (minização  de  tempo  de

execução,  minimização  no  tempo  de  comunicação  entre  os  nós  ou  a  maximização  na

utilização dos recursos) e balanceamento de carga em ambientes de grids computacionais.

4.3 Metodologia

4.3.1 Características Gerais

A  implementação  deste  artigo  consiste  na  criação  de  um  ambiente  de  grid

computacional. Este estudo foi extensivamente baseado em [4].

Existe  um servidor  e  diversos  clientes.  O servidor  é  responsável  pela  “quebra” e
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escolamento dos problemas para os clientes, os quais ficam encarregados de executar a tarefa

e retornar o resultado.

4.3.2 Estratégia de Escalonamento

O algoritmo de escalonamento implementado neste artigo foi o conhecido Bag-of-

Tasks ou BoT. Este é um algoritmo híbrido baseado em processamento oportunístico.

O problema é dividido em diversas tarefas com o mesmo tamanho que serão enviadas

aos clientes quando solicitadas. Quando o a tarefa é terminada e seu resultado retornado ao

servidor, uma nova tarefa é requisitada e este ciclo continua até que existam clientes para

processar e tarefas pendentes. Neste ambiente, acaba executando mais tarefas quem tem mais

oportunidade de fazê-lo, geralmente as máquinas menos ocupadas. Desse modo também pode

ocorrer que duas ou mais máquinas estejam executando a mesma tarefa num dado momento.

O problema só é tido por finalizado quando todas as suas tarefas são processadas ou

quando  o  resultado  de  uma das  tarefas  já  consiga  provar  que  o  problema não  tem mais

necessidade de ser executado.

4.3.3 O Paradigma do Ambiente

O ambiente trata um esquema cliente-servidor, contudo é mais apropriado especificar

como  sendo  um arquitetura  mestre-escravo,  pois  o  servidor  (mestre)  apenas  coordena  as

tarefas e quem realmente executa, fornece um serviços, são os clientes (escravos).

É  importante  ressaltar  que,  apesar  de  serem  chamados  de  escravos,  estes  não

apresentam a obrigatoriedade da execução do serviços (tarefas), evidenciando o conceito de

processamento oportunístico.
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4.3.4 O Protocolo de Comunicação

Para a comunicação entre o servidor e clientes, foi implementado um protocolo para

organizar  todo  o  processo.  Para  simplificar  seu  desenvolvimento,  este  protocolo  foi

desenvolvido sobre o TCP da pilha de protocolos da arquitetura TCP/IP, que já é naturalmente

um  protocolo  de  transmissão  confiável.  Com  isso  não  foi  preciso  se  preocupar  com  o

reconhecimento de entrega e recebimento na troca de mensagens. O protocolo é composto por

seis tipos de mensagens:

HELLO:  A  primeira  mensagem  trocada  entre  as  entidades  comunicantes.  Serve

como  um  aviso  de  reconhecimento,  de  modo  que  o  servidor  verifica  se  já  possui  as

informações deste cliente.

HOST_INFO: Refere-se as informações do cliente.

TASK: Referente as tarefas enviadas do servidor para o cliente.

RESULT: Possui como conteúdo o resultado da tarefa processada pela cliente.

PARAMETERS: Apresenta os parâmetros para que a tarefa possa ser executada.

NO_TASK: Quando o servidor não possui tarefas para serem executadas, ele envia

esta mensagem para o cliente.

O protocolo é simples, porém eficiente. Apesar de apresentar apenas 6 mensagens,

cada uma delas recebe um tratamento diferente dependendo de onde esta sendo processada,

seja no servidor ou cliente.

Para facilitar o entendimento do protocolo em cada uma das pontas da comunicação,

são apresentados os fluxogramas do cliente e servidor.
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4.3.5 Os Problemas a Serem Solucionados

A  fim  de  testar  e  comprovar  o  efetivo  ganho  de  desempenho  na  execução  de

problemas computacionais em um grid, foram implementados dois problemas que requerem

grande poder de processamento e memória.
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4.3.5.1 Verificação de Primalidade

Até hoje a Teoria dos Números e principalmente os números primos são assuntos

que atraem cientistas da computação e matemáticos.

Na computação, os números primos estão diretamente ligados a área de criptografia.

Como exemplo clássico podemos citar o algoritmo criado por Ron L. Rivest, Adi Shamir e

Leonard Adelman, o RSA. Este algoritmo utiliza o esquema de chave pública e a criação da

chave é feita através da fatoração de dois números primos.

Como  o  processo  da  verificação  da  primalidade  depende  de  grandes  recursos

computacionais, este problema foi escolhido como exemplo.

O algoritmo de verificação implementado neste artigo foi, propositalmente, de força-

bruta. Fazendo a verificação do resto da divisão número-a-número dentro do domínio [2,(n-

1)], onde n é o número a ser verificado.

Cada cliente recebe (n,i,f) como parâmetros para verificação, onde n é o número a

ser  verificado,  i  é o  valor  inicial  e f  o  final  do domínio.  Assim,  conseguimos  quebrar o

problema em diversas partes (tarefas).  Terminada a verificação pelo cliente este retorna o

resultado, verdadeiro ou falso, ao servidor.

Se em qualquer momento o resultado for falso, o problema é finalizado e o número

já pode ser considerado não-primo. Não tendo necessidade do servidor continuar enviando

tarefas aos clientes.
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4.3.5.2 Procura por Padrão (Pattern Matching)

Outro problema que também requer grande quantidade de poder de processamento e

memória é  o  tratamento de  grandes volumes de dados.  Temos como exemplos  o projeto

SETI@Home, que procura por vida extraterrestre em sinais enviados por rádio, e o projetos

Genome@Home e Folding@Home, que realizam operações com o DNA humano.

Neste problema os clientes recebem um conjunto de dados que deve ser procurado, o

padrão, e um conjunto de dados onde devem procurar,  a unidade de trabalho;  ambos em

formato puro-texto. Devido a possibilidade de dividir o problema nessas unidades de trabalho

que foi possível a execução deste problema no grid.

Na  implementação  deste  artigo  foi  criada  uma  abstração  da  procura  de  uma

assinatura de um vírus em grandes quantidade de dados. Para facilitar, os dados nos quais

será procurada a assinatura é um pseudo-arquivo gerado automaticamente no momento do

envio da unidade de trabalho. Assim conseguimos eliminar o consumo de espaço em disco

rígido  e  memória  do  servidor.  A assinatura  do  vírus  é  concatenada  em uma  unidade  de

trabalho pré-definida, assim garantimos que em algum momento teremos um resultado que o

padrão foi encontrado.

Para manter a integridade dos resultados, o tamanho do pseudo-arquivo é sempre

fixo e o que pode variar são os tamanhos das unidades de trabalho que compõem cada tarefa.

Ao término da execução no cliente, este retorna para o servidor apenas verdadeiro ou

falso como resultado, indicando respectivamente se o padrão foi ou não encontrado naquela

unidade  de trabalho.  O servidor  tendo recebido o aviso  de  que o padrão foi  encontrado,

encerra as suas atividades com esse problema.

4.3.6 Implementação

Como outras  características  que  se  mostraram desejáveis  durante  o  planejamento
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deste protótipo, é possível destacar:

• Suporte a mais de uma plataforma: o protótipo foi concebido tendo em vista a execução

em dois ambientes distintos (GNU/Linux e Microsoft Windows);

• Interface de fácil utilização: para permitir que as configurações do grid e a obtenção de

restultados fossem feitas de maneira mais rápida e intuitiva, este item foi observado;

• Internacionalização:  uma  vez  que  uma  das  intenções  deste  trabalho  é  que  seja

posteriormente estudado por outras pessoas, foi preciso dar uma atenção especial para

este item, de maneira que o código-fonte e as ferramentas geradas sejam fáceis de serem

compreendidos e traduzidos, se isto se fizer necessário;

• Controle de versões do código-fonte: como o desenvolvimento seria feito por mais de

uma  pessoa,  seria  necessário  planejar  uma  maneira  organizada  para  o  processo  de

implementação em paralelo dos módulos que comporiam o protótipo.

4.3.6.1 Ambiente de Desenvolvimento

A linguagem adotada para implementação do protótipo foi Java [38][39], uma vez

que esta é uma linguagem de programação multi-plataforma e que possui  facilidades para

implementação  de  softwares  que  envolvam  execução  em  vários  sistemas  operacionais,

programação paralela e comunicação de rede[37]. 

Por outro lado, a criação de interfaces gráficas nesta linguagem inicialmente foi

prejudicada, pois a linguagem em si possui bibliotecas (Swing e AWT) que deixam a desejar

principalmente no que se refere a desempenho. Isto foi contornado através da utilização da

biblioteca SWT (Standard Widget Toolkit) [27], que se utiliza dos componentes nativos do

sistema operacional para criar as interfaces gráficas. Deste modo, a questão do desempenho

seria solucionada, embora fosse necessário compilar novamente o código-fonte para que este

fosse executado em um novo sistema operacional.

A  tarefa  de  compilar  e  empacotar  os  arquivos  gerados  para  os  sistemas

operacionais  escolhidos ficou por conta da ferramenta Ant [36].  Ela  permite  que diversos

processos  sejam  automatizados  através  da  especificação  destes  em  arquivos  XML,  que
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descrevem as sequências de ações que devem ocorrer para se obter o “build” do software em

que se está trabalhando (por exemplo:  compilar o código-fonte,  depois copiar arquivos de

imagem  para  o  diretório  correto,  compactar  todo  o  pacote  e  então  excluir  os  binários

temporários).

O controle do código-fonte foi feito utilizando a ferramenta CVS [32][33], que

consiste num servidor de arquivos (também chamado de repositório) que além de armazenar

os arquivos fonte (em todas as suas versões), controla o acesso paralelo a estes. 

Como principal ferramenta de desenvolvimento utilizada foi a IDE Eclipse [25]

[26][28], pois esta permite o uso de todas as demais ferramentas escolhidas  em um software

único, através de  seu editor para linguagem Java e integrações nativas com o Ant e o CVS.

Além disso,  a biblioteca SWT faz parte  do próprio pacote Eclipse,  de tal  forma que isto

também  facilitou  posteriormente  no  desenvolvimento.  Adicionalmente,  foi  utilizada  a

ferramenta Log4j [40] para controle de mensagens de log e depuração dentro do código-fonte.

4.3.6.2 O Programa GridMaster
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O servidor do grid possui as seguintes responsabilidades:

• Gerenciar o serviço de comunicação e as conexões dos escravos;

• Obter e organizar as características relevantes dos escravos;

• Gerenciar as tarefas a serem executadas;

• Escalonar as tarefas para que estas sejam executadas pelos escravos e

• Gerenciar os resultados que são enviados pelos escravos.

Tendo  em  vista  estas  características,  a  modelagem  inicial  prevê  os  seguintes

elementos:

Esta é uma versão simplificada do diagrama de classe utilizado no desenvolvimento,

onde estão  omitidos os atributos e os métodos implementados (versão completa em Anexo). 

Os elementos observados (classes) são:

• GridMaster: é a entidade principal do mestre, que representa a interface gráfica

com o usuário. É através dela que todas as operações são encaminhadas às demais

entidades do software.
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• NetworkService:  é o processo responsavel pelo gerenciamento dos serviços de

rede do mestre. Ele que cria o socket e espera as conexões dos escravos.

• NetworkServiceThread:  uma vez  que  uma  conexão  entre  cliente  (escravo)  e

servidor  (mestre)  é  estabelecida,  um  novo  processo  NetworkServiceThread  é

criado, de tal forma que vários clientes possam ser atendidos paralelamente.

• HostManager:  esta entidade armazena organiza as características dos escravos

para que estas sejam acessadas pelas demais partes do sistema.

• TaskManager:  é  responsável  por  tratar  os  problemas  que  o  sistema  pode

executar. Este tratamento inclui o particionamento e o escalonamento do problema

em tarefas, bem como a concentração dos resultados obtidos pela execução dos

escravos

4.3.6.3 O Programa GridSlave

O cliente do grid  possui  as seguintes responsabilidades:

• Gerenciar uma conexão com o servidor;

• Obter a porção de uma tarefa e executá-la e

• Devolver resultados ao servidor.
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Como pode-se notar o cliente é muito mais simples que o servidor. Isto se reflete no

seu diagrama de classe, como pode ser observado na figura abaixo:

Os dois elementos que compõem o cliente são:

• GridSlave:  entidade principal,  que representa a interface gráfica com o

usuário. 

• NetworkClient:  é  o  processo  responsável  pela  comunicação  com  o

servidor e execução das tarefas.

4.3.7 Ambiente e Resultados Experimentais

Para  validação  do  nosso  protótipo,  diversos  testes  foram  executados   em  um

ambiente que permitiu observar as principais características envolvidas na execução de um

grid. 

O ambiente foi composto de 12 máquinas disponíveis, possuindo estas configurações

de hardware bastante distintas, bem como configurações de software diversificada (sistemas

operacionais e versões da máquina virtual Java).  A comunicação entre as máquinas era feita

utilizando-se de uma rede Ethernet de10Mbps . 

Vale ressaltar  que durante os  testes  todas  as máquinas estavam ociosas,  podendo

assim trabalhar para o grid de maneira dedicada. No ambiente real da Internet isto não se

observa, uma vez que as máquinas que fazem parte do grid na maioria das vezes estão sendo

utilizadas para outras tarefas. Além disso a configuração da rede também não ilustra fielmente

a  realidade,  onde  as  larguras  de  banda  e  as  taxas  de  transferência  podem  variar  muito
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dependendo da localização de cada máquina.

A configuração específica do ambiente pode ser observada na tabela abaixo:

n. Nome IP CPU Sistema
Operacional

Memória
Total (bytes)

Versão
JVM

1

COUNTACH 150.162.27.43 Intel  Pentium  II

MMX 233MHz

Windows Me 4.90 1532984 1.4.2_03

2

SUPERMÁQUINA 150.162.27.111 AMD  K6  II

500MHz

Windows Me 4.90 1532904 1.4.2_03

3

BEHOLDER 150.162.27.18 Intel  Pentium

1GHz

Linux 2.4.22 1703992 1.4.2

4 JAMAL 150.162.27.112 Pentium IV 2GHz Windows XP 5.1 1595208 1.4.2_03

5

FERRARI 150.162.27.104 Pentium  III

450MHz

Linux 2.4.22 170080 1.4.2

6

BUGATTI 150.162.27.53 Pentium  III

750MHz

Windows 2000 5.0 1197912 1.4.1_01

7

COROLLA 150.162.27.129 AMD  Athlon

1GHz

Windows 2000 5.0 1454928 1.4.2_03

8

BRAVO 150.162.27.122 Pentium  III

700MHz

Windows 2000 5.0 1446608 1.4.2_01

9

HUMMER 150.162.27.165 Pentium  IV

1.8GHz

Windows 2000 5.0 1434688 1.4.1_01

10 JAGUAR 150.162.27.54 Pentium IV 1GHz Windows 2000 5.0 1462504 1.4.1_01

11 FUSCAO 150.162.27.46 AMD K6 200MHz Windows Me 4.90 1532936 1.4.2_03

12

GOLF 150.162.27.120 Pentium  IV

1.8GHz

Windows 2000 5.0 1363408 1.4.1_01

Table 1 - Configuração do ambiente de testes 

 Todas  as  máquinas  acima  possuem  2031616  bytes  de  limite  de  memória.  Esta

limitação é imposta pela própria JVM, que aloca este valor quando é executada.

O teste  inicial  do  grid  foi  utilizando  todas  as  máquinas  disponíveis,  avaliando o

tempo de execução do problema da Verificação da Primalidade:
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Como pode-se observar, inicialmente com uma tarefa de tamanho pequeno (100.000)

o tempo de conclusão do problema é alto, devido aos escravos utilizarem grande parte do

tempo com a comunicação  com o mestre.

Já no outro extremo do gráfico, o tempo de conclusão do problema também se eleva,

uma vez que a quantidade de processamento exigida se torna alta. E as máquinas com menor

poder de processamento terão menor participação na solução do problema.

Por fim é possível visualizar que existe um tamanho de tarefa ideal, equilibrando o

tráfego de rede com a capacidade de processamento. E este valor depende da configuração

momentânea do grid.

Outro item avaliado na execução do problema foi o tempo de conclusão do problema

com um tamanho de tarefa fixo, variando a configuração do grid (número de escravos).
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Fica claro que existe um ganho de desempenho quando se aumenta o número de

escravos participantes no grid. Todavia, é importante ressaltar que a simulação foi realizada

em um ambiente de rede local com taxas de transmissão de até 10Mbps, fato que favorece o

processo de comunicação entre escravos e o mestre. Outro aspecto que deve ser levado em

consideração  é  que  os  escravos  estavam  executando  com  exclusividade  suas  frações  do

problema, o que geralmente não acontece num ambiente de grid real.

De qualquer maneira, com um número elevado de nós a tendência desse gráfico deve

se confirmar. O que nos garante essa afirmação é a utilização do algoritmo de escalonamento

Bag-of-Tasks, no qual as tarefas são continuamente entregues (independente do escravo que

fez o pedido)  até que o problema seja solucionado por completo.
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Ao término do presente artigo, fica evidente a superioridade da tecnologia de grids

computacionais,  computação  distribuída  e  processamento  paralelo  comparados  ao

processamento  unitário  quando  se  tratando  de  problemas  que  requerem  grande  poder

computacional e/ou tratamento de grandes volumes de dados.

No entanto, apesar de grandes melhorias com relação a minimização de tempo de

execução ou a maximização na utilização dos recursos, fica claro também que existe uma

“balança” quando se tratando de grids, na qual de uma lado está o processamento e do outro a

utilização da rede de comunicação. E na tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio entre

estes dois lados que existem os diferentes algoritmos de escalonamento.

Sendo assim, como extensão para este trabalho, sugerimos os seguintes tópicos:

A implementação de  novos  algoritmos  de  escalonamento.  Dentre  eles  algoritmos

híbridos e dinâmicos. Podendo confrontar os resultados das tarefas executadas com diferentes

algoritmos, de modo que seja possível uma avaliação do desempenho com relação o objetivo

programado, dentre eles a minimização do tempo de execução, utilização máxima de recursos

ociosos, maior aproveitamento da rede, entre outros.

A  implementação  atual  já  foi  realizada  com  um  ambiente  genérico  em  mente,

visando facilitar a implementação de tarefas sem a necessidade de alterar os códigos-fonte do

servidor  e/ou  cliente.  Contudo  ainda  existem  alguns  detalhes  pendentes  com  relação  a

generalização de todo o ambiente. Assim fica também como sugestão o aperfeiçoamento da

arquitetura de modo que a implementação de qualquer tarefa, seguindo uma interface pré-

definida,  seja  executável  no  grid.  Isto  sendo  realizado,  temos  como  projeto  final  um

Framework completo de grid, como [21] e outros apresentados em [3].

A medida que a rede deste grid vai crescendo, o número de clientes vai aumentando,

aumenta também a necessidade de se ter cada vez mais um servidor com maior poder de

processamento. Assim, seguindo o mesmo propósito de grid computacional, é possível a
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implementação de múltiplos servidores trabalhando cooperativamente, de modo que alivie o

processamento sobre cada um deles.
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ANEXOS

Códigos-fonte

Diagramas de Classe
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