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Título: Hamster: Um Arcabouço de Tolerância a Falhas para Grades Computacionais 
 

Resumo: 

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, universidades e companhias não possuem recursos financeiros suficientes 

para adquirir supercomputadores, ou servidores poderosos, para suprir as suas necessidades por poder computacional. 

Por outro lado, estas organizações possuem uma grande quantidade de estações de trabalho que passam a maior parte do 

tempo ociosas.  Dessa forma, utilizando grades computacionais, estas organizações podem executar suas tarefas, que 

podem requerer uma grande quantidade de processamento, com um baixo custo financeiro. Infelizmente, as grades 

computacionais estão susceptíveis a falhas, que podem fazer com que horas ou dias de trabalho sejam perdidos. 

Existem várias propostas para diminuir o impacto de falhas em ambientes de grades computacionais. Estas propostas 

focam, especificamente, nos componentes provedores de recursos, estes provedores que são nós que executam as 

aplicações na grade. Normalmente, elas usam algum tipo de mecanismos de checkpointing que salva e recupera o estado 

de cada nó conforme o necessário. Estas soluções, entretanto, não são capazes de tratar falhas nos nós responsáveis pelo 

gerenciamento da infraestrutura da grade computacional como um todo. Falhas nestes nós, podem obrigar a grade a ser 

completamente reiniciada, sendo assim, uma operação muito cara, levando em consideração que centenas de nós podem 

estar em diferentes domínios administrativos. 

Este trabalho apresenta a Hamster, um framework de monitoramento e recuperação para plataformas de middleware de 

grades que tem como objetivo maximizar o uso dos recursos disponíveis para estas grades. Esse framework fornece meios 

de recuperar os componentes falhos, evitando a ociosidade de recursos ou, pior ainda, uma parada total da grade. Neste 

trabalho são apresentados os principais componentes dessa arquitetura, os seus requisitos e as decisões tomadas para 

concebê-la. Além disso, o Hamster oferece serviços que trabalham em complemento com os mecanismos de 

checkpointing a nível de aplicação. Nesse trabalho é apresentada uma instanciação do Hamster no contexto do 

middleware OurGrid para computação em grade, e uma avaliação da sobrecarga decorrente do seu uso. Também é 

realizada uma comparação dos modelos de falha do OurGrid com o uso do Hamster e sem o uso do mesmo. 

 


