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DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO CLIENTE PARA O PROCESSAMENTO 

DISTRIBUÍDO PARA BIOINFORMÁTICA 

 

 RESUMO 

 

O propósito do presente artigo foi o desenvolvimento de um módulo 

responsável pela identificação dos clientes conectados a uma rede, através da 

implementação da distribuição no processamento de dados; este, consiste 

basicamente na comparação de arquivos, considerando as relações entre os módulos 

integrantes da aplicação.       

Para a concretização do módulo, foi desenvolvido um script a partir de recursos 

da plataforma Linux, que permitiu a identificação eficiente dos clientes. Após a 

identificação, os clientes receberam uma ou mais tarefas, processando-as. Além 

disso, compactaram os resultados e os retornaram ao servidor para o armazenamento 

em um banco de dados.  

Palavras-chave: Módulo cliente, aplicação, distribuição no processamento de dados. 

 

INTRODUÇÃO 

  

De acordo com Haberkorn (1983), o processamento de dados é um contexto 

de atividades executadas de forma ordenada, que tem por resultado um conjunto de 

informações onde no início eram apenas dados que passam por uma organização e 

ao fim tem-se informações úteis para o usuário ou o sistema fazer uso. 

Segundo Pedreiras et al. (2005), existe uma tendência à distribuição do 

processamento de dados, entre diversas partes de um sistema de computação. 

Conforme Tanenbaum et al. (2007), um sistema distribuído caracteriza-se por um 

conjunto de computadores independentes, visto pelos utilizadores do sistema como 

um único e coerente sistema. Coulouris et al. (2006), o define como um sistema no 

qual os componentes, localizados em uma rede, se comunicam e coordenam as suas 

ações através da troca de mensagens. 

Ainda de acordo com Coulouris et. al (2006), as vantagens de um sistema 

distribuído, diferem em relação ao seu maior poder computacional, gerando menor 
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tempo no atraso do processamento e por estarem fisicamente separados podem obter 

falhas independentes, não comprometendo assim, o restante da sua parte distribuída. 

Um sistema distribuído, pode conter módulos responsáveis por serem tolerantes a 

falhas, organizando os mesmos para que trabalhem como um único sistema.   

O objetivo deste trabalho foi a criação de um módulo que fará parte de um 

sistema distribuído, constituído por cinco módulos: Módulo Cliente - MC, Módulo 

Servidor - MS, Tolerância Falhas - TF, Comunicação – COM, e Banco de Dados – BD. 

Estes, tiveram por objetivo a realização de comparações entre arquivos, armazenando 

os resultados obtidos desta comparação. O fluxograma abaixo mostra a relação entre 

os módulos, como se pode observar na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Fluxograma contendo os módulos para o desenvolvimento de um Sistema 

Distribuído. 

 

De acordo com Cunha (2006), um sistema distribuído deverá apresentar, um 

conjunto de serviços exibindo para o usuário de forma transparente. Ainda para Cunha 

(2006), um sistema distribuído deve ser capaz de mascarar a complexidade e 

heterogeneidade de um mecanismo de rede, conforme Figura 2. Esta representa um 

esquema de um usuário acessando uma máquina com o módulo cliente instalado, que 
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se assemelha à um único sistema, mas que por traz possui sua heterogeneidade 

mascarada para o usuário final.  

 

 

Figura 2 – Representação do sistema distribuído.  

 

O módulo cliente pode ser definido como uma parte do sistema responsável 

por obter e salvar informações dos computadores clientes que façam parte dele, e 

disponibilizá-las para que sejam enviadas ao servidor. Apesar deste modulo salvar um 

arquivo contendo tais informações, o objetivo não é o de trabalhar como servidor de 

informações, uma vez que existe um modulo responsável por esta tarefa.  

Além disso, o módulo cliente deve obter e fornecer ao módulo de TF as 

informações dos arquivos e pastas referentes às tarefas a serem executadas, 

controlando possíveis falhas. Portanto, o módulo cliente, ao final do processamento 

dos dados, deverá compactar a pasta que contém o arquivo retornado pela TF, 

permitindo que esta seja enviada ao servidor. 

O sistema foi desenvolvido para ser executado em sistemas operacionais 

Linux, plataforma largamente difundida, criada em 1991 por Linus Torvalds, que 

apresenta desempenho satisfatório, estabilidade e segurança, além de permitir que 

aplicações sejam facilmente criadas para este através de scripts (Campos,2006). 

 

 



                                      

4 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento de um módulo cliente para uma aplicação afim de realizar a 

comparação de arquivos, utilizando a distribuição de tarefas e o processamento de 

dados entre diversos módulos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Colher as propriedades dos computadores clientes. 

 Possibilitar o acesso às propriedades colhidas. 

 Receber uma tarefa a ser executada. 

 Informar ao controle de falhas o arquivo a ser comparado.  

 Informar o nome da pasta de saída ao módulo controle de falhas. 

 Compactar o arquivo de saída. 

 Permitir o acesso ao arquivo compactado para ser enviado ao servidor. 

 

METODOLOGIA 

 

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do projeto foram os editores 

de texto GEDIT (Gnu editor), PICO (Pine composer) e VI (Vi improved), os quais foram 

utilizados para criação das linhas de comandos em Shell Script. O próprio terminal do 

Linux foi utilizado para gerar a permissão de abertura do arquivo e execução do 

mesmo, já a plataforma de desenvolvimento foi o sistema operacional Ubuntu versão 

13.04. 

Apesar do código ter sido desenvolvido em sua maioria com o GEDIT, foram 

utilizados, também o PICO e VI em busca de melhores ferramentas para adequação 

à sintaxe e à lógica de programação. E como o GEDIT possibilitou melhor controle do 

código, esta foi a ferramenta mais utilizada. 

Os procedimentos para a criação do script seguiram conforme a necessidade 

de apresentação das informações do cliente, possibilitando sua identificação assim 

como seu poder de processamento e armazenamento em disco. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente, foram definidas as ferramentas a serem utilizadas para o 

desenvolvimento do projeto, escolhendo a que melhor atendeu ao objetivo proposto 

pelo trabalho. O GEDIT teve um grande papel no desenvolvimento por se tratar de 

uma ferramenta que possui numeração de linhas, indentação automática e destaca a 

sintaxe, sendo próprio para a programação, como pode ser observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Demonstração GEDIT.  

 

Uma vez definido o uso do Linux e do Shell Script, foram conduzidas pesquisas 

sobre programação em Shell. Estas, foram realizadas a fim de se familiarizar melhor 

com a sintaxe de programação, para que fosse possível começar a escrever as linhas 

do código. Após isso, iniciou-se a edição dos arquivos executáveis. 

Apesar do uso de editores, como o GEDIT, os testes preliminares foram todos 

realizados no terminal do Linux, por obter uma resposta rápida e precisa, verificando 

a eficiência de cada comando. 

Os métodos utilizados, foram de extrema importância para identificação de 

cada cliente, foi criado um único arquivo responsável por capturar as informações do 

computador cliente, como nome do computador, quantidade de memória disponível, 

IP e espaço em disco disponível, que são informações indispensáveis para a 

identificação do mesmo.  

Como foi utilizado o sistema operacional Linux, o código foi escrito e testado 

em arquivos separados, o que possibilitou que fosse verificada a eficiência de cada 
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método. Na primeira parte do Shell Script, foi utilizado o comando “cat /etc/hostname” 

para obter o nome do computador, através do comando “cat /proc/meminfo | grep 

"MemFree" | awk '{print $2}'” pode-se colher informações como quantidade de 

memória disponível, para coletar informações sobre a quantidade de processadores 

foi utilizado o comando “grep processor /proc/cpuinfo -c”, para informar o número IP 

foi utilizado o comando “echo $(/sbin/ifconfig | sed -n '2 p' | awk '{print $3}')” e por fim 

o comando “df -h . | tail -n1 | awk '{print $4}'” para colher a informação de 

disponibilidade em disco. 

Após a comprovação da eficiência destes arquivos, foram então, transformados 

em apenas um único arquivo, capaz de realizar por completo a coleta das informações 

do cliente e salvá-las em um arquivo de texto, com o caminho já pré-definido. 

Este arquivo criado deverá ser transmitido em resposta para o servidor. Logo, 

foi criado o arquivo executável com extensão em Shell Script (.sh), para compactar o 

arquivo de saída, possibilitando seu envio. Nesta fase, fazendo o uso comando “GZIP” 

o arquivo de saída foi então compactado. Após a compressão deste arquivo, ele se 

encontra então, pronto para ser enviado ao servidor, que irá realizar a leitura das 

informações nele contido. 

 

RESULTADOS 

 

No do desenvolvimento deste módulo a principal dificuldade foi na filtragem dos 

dados de resposta após o comando no terminal, uma vez que a mensagem de reposta 

não estava sendo tratada, informando outras propriedades da máquina do cliente que 

indeferem na exatidão do conteúdo obtido. 

Comandos sendo utilizados com o PIPE(|) foram indispensáveis e tiveram 

grande importância nesta etapa de filtragem dos dados. Como no caso do comando 

“echo $(/sbin/ifconfig | sed -n '2 p' | awk '{print $3}')” utilizado para capturar o endereço 

IP do computador, uma maneira fácil e confiável para colher informações do cliente e 

como estas informações necessitam ser armazenadas em um local, para serem 

futuramente absorvida por outros módulos o comando “>> /home/infoPC/arquivo.txt” 

envia o resultado obtido do comando anterior para um arquivo de texto, possibilitando 
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assim sua leitura após a execução de todos os métodos, mostrando-se confiável e 

objetivo.   

Após a resolução da filtragem e o sequenciamento de informações geradas 

pelo script, foram realizados testes para constatação de que as informações eram 

confiáveis e se mesmo trariam de forma que pudesse ser utilizadas pelo módulo de 

TF e o MS. Após estes testes, o módulo cliente mostrou-se aplicável a qualquer 

configuração de cliente, desde que o mesmo, seja executado na plataforma Linux. 

Entretanto, o resultado obtido após a execução do módulo cliente, teve de ser 

comprimido para possibilitar o envio pelo módulo de comunicação, uma vez que 

pastas resultantes da comparação dos arquivos foram geradas e com elas, os 

resultados em seu subdiretório, sendo necessário a compressão de tais dados para 

que pudessem ser retornada de forma segura ao servidor. Nesta fase, foi utilizado o 

comando “gzip infoPC.txt” para comprimir o arquivo, possibilitando assim, que outros 

módulos fizessem o consumo de suas informações. 

A principal vantagem da utilização deste modelo de sistema distribuído é a 

possibilidade de um desempenho alto na comparação entre arquivos, que é o objetivo 

pelo qual ele se pré-dispõe. Sendo que cada módulo executa em processadores 

separados e cada um em uma parte do processamento, unindo-se em apenas um 

objetivo. 

Contudo, o resultado da identificação dos dados de cada cliente, tem grande 

destaque, por se tratar da fonte onde são colhidas informações, como seu poder de 

processamento, que será tratado por outro modulo de acordo com sua característica. 

Na Figura 4, podemos observar o resultado após a execução do Shell Script. Esta, 

mostra o resultado após o fim da execução do Script responsável por colher e 

identificar o cliente. É possível observar que o arquivo gerado contém todos os dados 

necessários para identificação de cada máquina cliente, informado sua identificação 

e poder processamento. 
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Figura 4 – Demonstração arquivo de saída. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um módulo cliente de 

uma aplicação para processamento distribuído. O MC é responsável por obter e 

informar suas propriedades, armazenando-as e disponibilizando estas informações, 

para que sejam utilizadas no direcionamento de processamento.  

Após o desenvolvimento do módulo, foi possível observar a importante função 

da identificação individual de cada cliente, uma vez que estes possuem características 

distintas, não se apresentam com as mesmas propriedades e recursos disponíveis, 

armazenando e disponibilizando estas informações para que possam ser tratadas pelo 

módulo de TF e persistida pelo MS, como descrito anteriormente na figura 1, 

garantindo a integridade do arquivo o direcionando e encaminhando para o processo, 

mostrando a eficiência do módulo cliente, gerando resultados de forma ágil e 

aproveitando todos os recursos de software e hardware disponíveis. 
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