
Resumo 
 

As grades computacionais vieram desagregar utilizadores e aplicações de recursos 

físicos e domínios de administração. Até então, utilizadores estavam fortemente ligados 

aos seus sistemas de computação, enquanto as aplicações dependiam do domínio de 

administração que as geriam. As grades computacionais introduziram assim um nível 

de abstracção, separando utilizadores e aplicações das infra-estruturas computacionais 

e respectivas administrações. Estabeleceram uma nova organização, implementando 

plataformas de computação geograficamente distribuídas, aptas a servirem 

comunidades de utilizadores agrupados em Organizações Virtuais (VO), partilhando 

desta forma recursos. Contudo esta partilha não é simples. Uma das razões deve-se ao 

facto de frequentemente VOs requererem ambientes de execução diferenciados ou 

específicos. 

Partindo de plataformas computacionais baseadas em clusters tipo Beowulf, 

consolidados, geograficamente distribuídos e integrados em diferentes domínios de 

administração, definiu-se como objectivo principal deste trabalho a constituição de uma 

plataforma trans-domínio que permitisse a execução de aplicações desenvolvidas em 

ambientes de programação por passagem de mensagens, perseverando os respectivos 

ambientes de execução originais, embora perspectivando uma utilização próxima da 

grade computacional. 

Pela integração de várias tecnologias estabilizadas e desenvolvidas em código aberto 

foi possível implementar uma plataforma de computação alargada com uma 

arquitectura composta por três níveis: 1) rede virtual IP para interligação segura sobre 

redes públicas dos clusters participantes, fundada com tecnologia VPN com suporte 

TLS, projectada como uma rede em malha completa de túneis UDP associados em 

Domínios OpenVPN e garantindo total conectividade entre nós da plataforma, 2) 

sistema de ficheiros alargado suportado por extensões NFS que assegura a utilizadores 

e respectivas aplicações a partilha, entre todos os nós, de dados distribuídos pelo 

multicluster, 3) serviço de clusters virtuais que implementa, sobre a plataforma de 

computação heterogénea, ambientes de execução definidos dinamicamente pelo 



utilizador através de um portal associado ao serviço, cada um constituindo uma imagem 

de sistema uno com acesso interactivo através de sessão SSH iniciada pelo portal. 

Os resultados obtidos permitem concluir que é viável a constituição de comunidades de 

utilizadores que partilham recursos de computação de múltiplos clusters distribuídos 

geograficamente, com o objectivo de rentabilizar a sua utilização, sem implicar 

alterações na arquitectura das suas plataformas locais de computação. 

Futuramente, o serviço de clusters virtuais deve possuir mecanismos para descoberta e 

atribuição de recursos necessários à implementação de clusters definidos pelos 

utilizadores, assim como, é relevante o desenvolvimento de um escalonador que 

instancie, monitorize e termine clusters virtuais. 

 

 

Abstract 
 

Grid computing introduced an abstraction level that disaggregated users and 

applications from the computing physical resources and respective administration 

domains. Previously, users had to be strongly linked to their computing systems and 

applications depended on the administration domain for their management. Grid 

computing established new organizations that implement geographically distributed 

computation platforms capable of sharing resources between user communities 

associated in Virtual Organizations (VO). However, the fact that VOs frequently request 

differentiated or specific execution environments makes sharing hard. 

With its foundation on consolidated, geographically distributed Beowulf clusters, with 

different administration domains, this work’s purpose is the constitution of a transdomain 

multi-cluster environment for the execution of application developed for message 

passing programming environments, aimed to maintain the original execution 

environments while, at the same time, endorsed the computing grid usage model. 

Integration of several stable open source packages and technologies, lead to a 

computing platform architecture composed of three layers: 1) an IP virtual network for 

the secure integration of participant clusters over public networks, based on VPN 

technology with TLS support, designed as a full mesh network of UDP tunnels 



associated in OpenVPN domains and guaranteeing total connectivity between all the 

nodes of the platform; 2) a wide area file system supported by NFS extensions to allow 

users’ data sharing between all nodes of the multi-cluster; 3) a virtual clusters (VC) 

service that implements a heterogeneous computing platform execution environment, 

dynamically defined by users through a portal associated to the service. Each VC 

constitutes a single system image with interactive and direct access via SSH session 

initiated through the portal. 

The results of this work demonstrate the viability of constitution of multi-clusters with 

user communities sharing resources and maximizing utilization of multiple 

geographically dispersed clusters, without architectural changes in their local computing 

platforms. 

In the future, we plan to implement a mechanism for the discovery and attribution of the 

necessary resources to create user defined clusters, as well as, to develop a scheduler 

that will support the activation, monitoring and termination of virtual cluster. 

 


