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RESUMO 

   

Esta dissertação apresenta o PMPI, uma implementação do padrão MPI em plataformas 

heterogêneas. Diferentemente de outras implementações de MPI, o PMPI permite que a 

aplicação paralela seja realizada num sistema multi-plataforma, e que programas em 

linguagens de programação diferentes participem da mesma computação. PMPI é 

construído sobre o Dotnet Framework. Com o PMPI, os nós de processamento chamam 

funções MPI que são executadas transparentemente em outros nós participantes da 

computação paralela pela rede de comunicação. O PMPI pode atravessar múltiplos 

domínios administrativos distribuídos geograficamente. Para os programadores, o grid se 

parece como uma computação MPI local. O modelo de computação é indistinguível da 

computação MPI padrão. Esta dissertação estuda a implementação de PMPI com o 

Microsoft Dotnet Framework e com o MONO para prover uma biblioteca que suporta 

ambiente de multi-linguagens de programação e multi-plataformas. São analisados os 

resultados obtidos dos testes executados em sistemas heterogêneos usando PMPI. Os 

resultados obtidos mostram que a implementação PMPI é uma solução viável, possuindo 

várias vantagens que ainda podemos explorar melhor.  

  

 
Palavras-Chaves: MPI, Programação paralela, Programação distribuída, Middleware. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation describes PMPI, an implementation of the MPI standard on a 

heterogeneous platform. Unlike other MPI implementations, PMPI permits MPI 

computation to run on a multiplatform system. In addition, PMPI permits programs 

executing on different nodes to be written in different programming languages. PMPI is 

build on the top of Dotnet framework. With PMPI, nodes call MPI functions that are 

transparently executed on the participating nodes across the network. PMPI can span 

multiple administrative domains distributed geographically. To programmers, the grid 

looks like a local MPI computation. The model of computation is indistinguishable from 

that of standard MPI computation. This dissertation studies the implementation of PMPI 

with Microsoft Dotnet framework and MONO Dotnet framework to provide a common 

layer for a multiprogramming language multiplatform MPI library. Results obtained from 

tests running PMPI on a heterogeneous system are analyzed. The obtained results show 

that PMPI implementation is feasible and has many advantages that can be explored. 

 

 

 

Keywords: MPI, Parallel Programming, Distributed Programming, Middleware. 
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Capítulo Um - Introdução 

MPI (message passing interface) é talvez o padrão mais utilizado, conhecido 

mundialmente, para desenvolver aplicações de computação paralela que permite nodos 

(computadores) espalhados pela rede colaborar na solução de um problema 

computacional comum [Foster, 1995].  

De um lado, implementações do padrão MPI existentes são limitadas para 

executar apenas em plataformas homogêneas e usar as linguagens de programação C 

ou Fortran [MPI FORUM, 1994]. Porém, de outro lado, estão sendo crescentemente 

reconhecidos os ciclos inutilizados de processadores em redes como fonte enorme e 

inexplorada do poder computacional. Esses ciclos inutilizados são espalhados em 

arquiteturas de máquina e sistemas operacionais diferentes. Em conseqüência, uma 

implementação de MPI que use esses ciclos inutilizados em computadores 

heterogêneos é necessária [Kelly and Sumitomo 2002].  

Muitos esforços têm sido feitos para construir uma plataforma de MPI 

uniforme que pode operar em sistemas heterogêneos. Construir tal plataforma não é 

uma tarefa trivial devido às características diferentes nos sistemas. Tais características 

de sistemas heterogêneos includem plataformas de hardware, sistemas operacionais e 

linguagens de programação diferentes.    

Muitos pesquisadores e programadores que precisam de computação de alto 

desempenho têm plataformas heterogêneas disponíveis existentes ao redor do seu 

campus. Tal infra-estrutura não pode ser usada com as implementações de MPI 

existentes porque estas implementações operam somente em sistemas homogêneos. 

Desta forma, as partes dos ciclos computacionais inutilizadas são perdidas devido a 

este fato. A possibilidade de usar MPI em sistemas heterogêneos maximiza o poder de 
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recursos computacionais aos programadores e pode servir como ferramenta para 

explorar os ciclos computacionais inutilizados.    

Além de usar MPI em plataformas heterogêneas, programadores querem usar 

uma variedade de linguagens de programação nos seus programas MPI. Na mesma 

computação MPI, tais programadores querem usar o padrão MPI simultaneamente em 

nodos executando aplicações escritas em linguagens de programação diferentes. Isto 

se torna uma necessidade quando temos vários programadores participando na solução 

de um único problema, no qual cada programador deveria escrever um programa que 

execute em um nó separado. Com tal facilidade, programadores podem usar a 

linguagem de programação preferida sem a obrigação de usar uma linguagem de 

programação imposta pelas implementações atuais do MPI, como C ou Fortran.  

Considerando todos os fatos e as necessidades apresentados, surge a idéia de 

nosso projeto, denominado PMPI: estudar a viabilidade de implementar o padrão MPI 

em sistemas heterogêneos em plataformas de hardware e sistemas operacionais. Além 

disso, PMPI permite que os programadores explorem as suas habilidades e técnicas na 

sua linguagem de programação preferida. PMPI proporciona aos programadores e 

pesquisadores um framework que oferece uma infra-estrutura de comunicação 

transparente entre os nodos heterogêneos em uma computação MPI de uma maneira 

robusta e segura. Desta maneira, o programador deve somente se concentrar nos 

elementos específicos da computação MPI.    

Devido às características diferentes de sistemas heterogêneos e considerando o 

grande desafio de construir um MPI heterogêneo, uma alternativa, ou primeiro passo 

para construir tal plataforma, é implementar o padrão MPI em cima de uma máquina 

virtual, tal como o Dotnet Framework, que pode executar em plataformas 

heterogêneas e já foi padronizado pela ISO (Organização Internacional de 

Padronização). Esta dissertação apresenta o PMPI, um sistema construído em cima do 

Dotnet framework e que implementa as funções mais utilizadas de MPI. Além de 
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heterogeneidade em hardware e sistema operacional, PMPI permite a programas 

escritos em várias linguagens de programação funcionar na mesma computação MPI. 

Esta dissertação apresentará um estudo da possibilidade e viabilidade de implementar 

o MPI em cima do Dotnet Framework. Resultados obtidos com testes de uma 

aplicação de multiplicação de matrizes em uma variedade de sistemas heterogêneos 

serão apresentados.   

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo primário construir um componente de 

middleware que implementa o padrão MPI em sistemas heterogêneos distribuídos em 

rede. Esta rede pode ser uma simples LAN ou WAN. O objetivo secundário da 

dissertação é apresentar um framework dentro do primeiro objetivo que, quando 

implementado, servirá como um middleware para grids. 

 O primeiro passo é construir uma biblioteca de MPI em cima de uma máquina 

virtual que possibilita o uso do MPI em sistemas heterogêneos. Posteriormente, 

poderemos ampliar o MPI, através do uso de portais, para comunicar com outros 

sistemas heterogêneos que operam em domínios administrativos diferentes. O 

componente construído, chamado PMPI, dará apoio para programas paralelos que 

usam o padrão MPI. O esforço da dissertação está baseado na possibilidade e 

viabilidade de implementação em vez de otimização de desempenho. Em trabalhos 

futuros, focalizaremos em otimização de desempenho. Para alcançar nossos objetivos 

planejamos as atividades seguintes: 

• Selecionar uma máquina virtual; 

• Construir o esqueleto de PMPI e sua arquitetura; 

• Construir um subconjunto de funções de MPI usando a máquina virtual 

selecionada; 

• Executar testes para conferir se a biblioteca construída adere ao padrão de 

MPI; 
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• Executar teste de desempenho para conferir a viabilidade da proposta 

comparando com outras bibliotecas existentes do MPI. 

As características principais que desejamos para a biblioteca são: 

• Que opere em vários sistemas operacionais simultaneamente; 

• Poder ser usado com várias linguagens de programação simultaneamente; 

• Programas escritos em várias linguagens de programação podem participar 

na mesma computação MPI; 

• Poder ser estendido no futuro para abranger domínios administrativos 

múltiplos e poder ser usado em computação em grid. 

1.2 Motivação 

 A demanda por sistemas de computação de alto desempenho é altamente 

exigida para aplicações científicas e de engenharia. É normalmente realizado 

executando-se a aplicação na forma de processos paralelos em que a aplicação é 

dividida em seções menores, que podem ser executadas em processadores separados 

ou sistemas separados. Claro que os processos paralelos precisam se comunicar para 

trocar dados. O MPI tornou-se o padrão de fato para a troca de mensagens em 

computação paralela. MPI é implementado em plataformas homogêneas, podendo ser 

utilizado em vários sistemas operacionais, como UNIX, Windows, e Solaris, mas não 

para sistemas heterogêneos. Porém alguns esforços comerciais estejam sendo feitos 

para lançar uma versão de MPI que pode funcionar simultaneamente nos sistemas 

Linux e Windows, ainda não há nenhum que possa ser executado em um sistema 

“mais” heterogêneo (até o momento da escrita desta dissertação).   

Além disso, a interface de MPI está disponível em linguagens de programação 

homogênea. A maioria das bibliotecas de MPI é para as linguagens C e Fortran, de 

forma que os processos devem ser escritos em uma dessas duas linguagens de 

programação, mas não uma mistura entre os dois ou qualquer outra linguagem de 

programação.    
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Analisamos que cada pesquisador, engenheiro ou cientista, tem a sua 

linguagem de programação preferida. Algumas aplicações precisam da colaboração 

entre vários pesquisadores, no qual cada um tem a sua linguagem de programação 

preferida. Para que estes grupos colaborem em um programa paralelo, eles precisam 

unificar a escolha da linguagem de programação (C ou Fortran).    

A implementação de um componente de middleware que permita plataformas 

heterogêneas executar um mesmo programa MPI, beneficia todos que precisam usar 

programas paralelos e utilizar os ciclos inutilizados dos processadores, oferecendo um 

poder alto de computação que está crescentemente sendo reconhecida. O resultado 

deste estudo classificará a viabilidade de usar máquina virtual como um atalho em 

computação paralela para fins de gozar dos benefícios de MPIs heterogêneos. 

1.3 Justificativa 

Este trabalho concentra os esforços no objetivo principal: construir uma 

biblioteca de rotinas MPI que pode executar em sistemas heterogêneos e utilizar várias 

linguagens de programação dentro da mesma computação. Este será o primeiro passo 

de outros passos futuros para construir o componente de middleware PMPI inteiro.   

Para alcançar estas metas, usamos uma máquina virtual: o Dotnet Framework. 

Hoje, o Dotnet Framework oferece o suporte de mais de 26 linguagens de 

programação diferentes. Além disso, há a implementação do padrão Dotnet para vários 

sistemas operacionais e plataformas. Desta forma, a implementação de um MPI que 

usa o Dotnet Framework, abre a possibilidade de usar todos as linguagens suportadas 

pelo Dotnet Framework tanto na programação das aplicações como na própria 

implementação do padrão MPI. Além disso, webservices têm se tornado um padrão 

usado em todas as plataformas atualmente. Usando esta facilidade, construiremos no 
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topo deste serviço, um portal que serve como um ponto de integração entre programas 

que colaboram em uma execução paralela em domínios administrativos diferentes.   

Os itens anteriores nos levam a analisar um middleware baseado em Dotnet 

Framework com um portal baseado em webservice, em que este portal pode ser 

reproduzido em outras plataformas para integrar programas diferentes que usam MPI 

em domínios administrativos diferentes. O escopo da dissertação é apresentar o PMPI, 

um middleware geral com os portais sugeridos, e implementar um componente deste 

middleware, que também é chamado PMPI, que implementa o padrão de MPI em cima 

do Dotnet Framework.   

1.4 Metodologia 

Considerando que nosso trabalho é baseado em uma máquina virtual, 

começamos a pesquisar o Java e o Dotnet Framework. Depois de um estudo profundo, 

selecionamos o Dotnet Framework por dois motivos. Primeiro, é novo e promissor. 

Segundo, o Framework possibilita o uso com várias linguagens de programação que é 

um de nossos objetivos. Prosseguimos então nossa pesquisa estudando o Dotnet 

Framework, sua arquitetura, padrões, aspectos e metodologia. Além disso, estudamos 

algumas implementações do padrão ISO do Dotnet existentes como a implementação 

da Microsoft (chamado Dotnet Framework) e da Novell (chamado MONO).    

Em seguida, estudamos com mais detalhes o padrão MPI e escolhemos um 

subconjunto de rotinas para implementar no PMPI. O subconjunto escolhido permite 

os programadores executar qualquer programa paralelo.   

Nosso trabalho continuou com a implementação do subconjunto escolhido e 

com o teste de sua aderência ao padrão MPI. Finalmente, realizamos testes de 
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desempenho em sistemas heterogêneos e homogêneos para avaliar o sistema 

desenvolvido.   

O resultado final da dissertação é a implementação do componente dentro do 

middleware sugerido, que executa MPI em sistemas heterogêneos, além de uma 

análise de viabilidade do sistema MPI implementado usando o padrão Dotnet. 

1.5 Organização do Trabalho 

O próximo capítulo mostra o Dotnet Framework, sua arquitetura, 

funcionalidade, padrões e depois explica o Dotnet Remoting, que é a infra-estrutura 

para comunicação de objetos remotos.    

O capítulo três mostra o padrão MPI e o conceito de programação com 

interface de troca de mensagem. Este capítulo explica o subconjunto selecionado na 

implementação do PMPI e detalha cada função deste subconjunto. O capítulo quatro 

mostra a arquitetura global do middleware PMPI proposto e os detalhes do 

componente implementado, chamado PMPI. No capítulo cinco discutimos com 

detalhe a implementação do componente PMPI, as partes internas e as principais 

funcionalidades dele.  O capítulo seis mostra a avaliação de uma aplicação de teste que 

usamos para testar a implementação realizada. Neste capítulo, discutimos e analisamos 

os resultados de desempenho obtidos.    A dissertação é finalizada com o capítulo sete 

com as conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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Capítulo Dois - Arquitetura Dotnet 
 

 

2.1 Introdução 
 

O Dotnet Framework, uma tecnologia da Microsoft, é uma coleção de serviços 

que formam uma camada entre o programa de aplicação e o sistema operacional. O 

Dotnet Framework consiste de duas partes: o Common Language Runtime (CLR) e o 

Framework Class Library (FCL). Microsoft já disponibilizou o CLR e o FCL em 

várias versões de Windows, desde o Windows 98, o Windows 98 Segunda Edição e o 

Windows Me, até o Windows NT 4, Windows 2000 e nas versões 32 bits e 64 bits do 

Windows XP e na família do Windows Dotnet Server. Uma versão "lite" de Dotnet 

Framework, chamada Compact Dotnet Framework, também está disponível para 

PDAs (como Windows CE e Palm) e eletrodomésticos (dispositivos pequenos).    

A figura 2.1 [Ritchter and Balena, 2002] nos apresenta uma visão geral do 

Dotnet Framework. A figura mostra uma coleção de serviços que compõem o Dotnet 

Framework que age entre o programa de aplicação, que pode ser escrito em várias 

linguagens de programação, e o sistema operacional. Estes serviços podem ser 

divididos em duas partes: a Framework Class Library (FCL) e o Common Language 

Runtime (CLR). 

O resto deste capítulo falará sobre as duas partes que compõem o Dotnet 

Framework (FCL e CLR) e detalha todos os componentes e conceitos que as 

compõem. Na seção seguinte, falaremos sobre as características básicas do Dotnet 

Framework e os benefícios que oferece. Depois, falaremos sobre a padronização do 

Framework e como esta padronização ajudou no seu desenvolvimento em várias 

plataformas. Discutiremos, também, uma implementação do padrão do Dotnet 

Framework para plataformas não Windows, chamado MONO, que é usado no 

desenvolvimento do PMPI. Então, mostraremos os detalhes da arquitetura Dotnet e 

detalharemos todos os conceitos novos e terminologias que esta tecnologia introduziu. 

Terminaremos este capítulo explicando uma parte importante do FCL, chamado 

Dotnet Remoting, que é usado pelo PMPI como a camada de comunicação entre 

processos MPI.  
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Figura 2.1: Visão geral do Framework como serviços estendidos em camadas. 

 

   

Uma vez que PMPI foi construído no topo do Dotnet Framework, uma 

tecnologia nova, muitos conceitos novos são introduzidos por ela. Uma compreensão 

completa destes conceitos é necessária e apresentada a seguir. 

 

 

2.2 Características do Dotnet Framework 
 

 Dotnet Framework oferece muitos recursos tornando-o uma grande plataforma 

para desenvolvimento de aplicações. A lista seguinte dá uma pequena amostra do que 

são o CLR e o FCL que compõem o Dotnet Framework [Sharp and Jagger, 2003]: 

• Modelo de programação consistente: Hoje, algumas funcionalidades do 

sistema operacional são acessadas via funções de bibliotecas dinâmicas 

(DLL no caso do Windows) e outras funcionalidades acessadas através  de 

objetos COM (Common Object Model). No Dotnet Framework, todos as 

funcionalidades e serviços são oferecidas para as aplicações através um 
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modelo de programação orientada a objetos. O resultado é um modelo 

unificado de programação.   

• Modelo de programação simplificado: O Common Language Runtime 

(CLR) tenta simplificar várias construções internas ocultas do Win32 e 

COM. Especificamente, o CLR livra o programador de ter que entender 

muitos conceitos como o registry, identificadores globais únicos (GUIDs), 

IUNKNOWN, ADDREF, Release, HRESULTS, e assim por diante. Estes 

conceitos simplesmente não existem, de qualquer forma, no CLR. É claro 

que, se queremos escrever uma aplicação no Dotnet Framework que deve 

interoperar com códigos não-Dotnet existentes, ainda devemos estar 

atentos a estes conceitos.   

• Opera uma vez, opera sempre: Em Windows existe o problema de versão 

conhecido como "inferno do DLL". Esta situação acontece quando 

componentes que são instalados para uma aplicação nova subscrevem 

componentes de uma aplicação mais velha, enquanto faz a aplicação velha 

exibir comportamento estranho ou pára de funcionar completamente. A 

arquitetura do Dotnet Framework agora isola componentes de aplicação de 

forma que uma aplicação sempre carrega os componentes com que foi 

construído e testado. Se a aplicação operar depois da instalação, então a 

aplicação deverá sempre funcionar. Isto elimina o "inferno do DLL".  

• Desenvolvimento simplificado: O Dotnet Framework busca eliminar 

muitos assuntos “complicados” relacionados ao desenvolvimento de 

aplicação, como criação de arquivos, ajuste de registros e atalhos que 

normalmente precisam ser criados em tempo de instalação. Os 

componentes do Dotnet Framework, simplesmente conhecido como tipos, 

não são referenciados pelo registry. Na realidade, a instalação da maioria 

das aplicações Dotnet requer não mais do que a cópia dos arquivos para um 

diretório. A desinstalação de uma aplicação é tão simples quanto apagar os 

arquivos. 

• Amplo apoio de plataforma: No Dotnet Framework, quando compilamos 

o código fonte, os compiladores produzem código em linguagem 

intermediária conhecida como CIL (Common Intermediate Language), em 

vez de instruções nativas de CPU. O CLR traduz o CIL para instruções de 
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CPU nativas durante o tempo de execução. Esta tradução sempre é feita 

para a CPU executando o código devido à forma de tradução, que é feita no 

momento da execução. Isto significa que podemos executar nossa 

aplicação em qualquer máquina como x86, IA64, Alpha, PowerPC, e assim 

por diante, desde que tenhamos a implementação do CLR e do FCL de 

acordo com as especificações do padrão ECMA. 

• Integração de linguagens de programações: O Dotnet Framework 

permite integrar várias linguagens de programação no programa de 

aplicação. Por exemplo, o CLR torna possível criar uma classe em C++ que 

deriva de uma classe implementada em J#. O CLR permite isto porque 

define e oferece um Sistema de Tipos Comum - CTS (Common Type 

System), no qual todas as linguagens de programações que referenciam o 

CLR devem usar. A Common Language Specification (CLS) descreve o 

que fabricantes de compiladores têm que fazer para que as suas linguagens 

se integrem com outras linguagens. A Microsoft fornece vários 

compiladores que produzem código que visam o runtime: C++ com 

extensões gerenciadas, C#, Visual Basic.NET, J# e JScript. Além disso, 

companhias diferentes da Microsoft e instituições acadêmicas estão 

produzindo compiladores para outras linguagens que também visam o 

CLR. Hoje, há mais de 26 linguagens que usam o Dotnet Framework.   

• Administração automática de Memória (Garbage Collection): Um dos 

erros mais comuns em programação é negligenciar a liberação de recursos 

usados por um programa como arquivos, memória, espaço de tela, 

conexões de rede, recursos de banco de dados, e assim por diante, fazendo 

com que a aplicação execute impropriamente em algum momento 

imprevisível. O CLR localiza o uso de recursos automaticamente, 

garantindo que a aplicação nunca desperdice recursos. 

• Verificação de segurança de tipos: O CLR pode verificar que todo seu 

código está “type-safe”. A segurança de tipos assegura que objetos 

alocados estejam sempre acessados de modos compatíveis. 

Conseqüentemente, se num parâmetro de método é declarado que aceita 

um valor de 4 bytes, o CLR restringirá qualquer tentativa de acessar o 

parâmetro como um valor de 8 bytes. Da mesma forma, se um objeto ocupa 

10 bytes em memória, a aplicação não pode forçar o objeto em uma forma 
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que permitirá que mais de 10 bytes sejam lidos. Tipo seguro significa 

também, que o fluxo de execução só se transferirá para um local de 

execução conhecido nos programas (pontos de entrada de métodos). Não 

há nenhum modo para construir uma referência arbitrária a uma posição de 

memória e iniciar a execução do código a partir desta posição. Ao mesmo 

tempo, estas medidas garantem a segurança dos tipos eliminando muitos 

erros de programação comuns e ataques clássicos de sistema como explorar 

áreas na memória (buffer overruns). 

• Paradigma consistente de falhas e erros: Linguagens de programação 

têm estilo inconsistente para informar erros. Algumas funções devolvem 

código do erro do Win32, outras funções devolvem HRESULTS, e ainda 

há funções que tratam erros de exceção (exception errors). No CLR, todos 

os erros são informados por exceções. Exceções permitem ao programador 

isolar o código de recuperação de erro do código exigido para fazer um 

serviço bem feito. Esta separação simplifica a escrita, a leitura e a 

manutenção do código.   

• Segurança: sistemas operacionais tradicionais fornecem a segurança sob a 

forma de isolamento e controle de acesso baseado em contas de usuário. 

Este modelo provou ser útil, mas na sua base presume que todo o código é 

igualmente confiável. Esta suposição estava justificada quando todo o 

código era instalado de mídia física. Mas, com a confiança crescente em 

código móvel, como Web scripts, aplicações carregadas da Internet e 

anexos de e-mail, são necessários modos para controlar o comportamento 

de aplicações em mais de uma maneira “code-centric”. Segurança de 

acesso de código provê meios para fazer isto.   

• Interoperabilidade: O Dotnet Framework apóia completamente a 

capacidade do programador para acessar os componentes de componentes 

COM existentes como também chamar funções Win32 em DLLs 

existentes. 
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2.3 Padronização  

Numa quinta-feira, vinte e dois de junho de 2000, Bill Gates anunciou a 

próxima geração de software Microsoft Windows chamado Dotnet. A Microsoft 

anunciou a linguagem C# como uma visão futurista das linguagens de programação. 

Depois de anunciar Dotnet e C# ao público, a Microsoft entregou as especificações da 

linguagem C# e a parte central do Dotnet Framework, conhecido como CLI (Common 

Language Infrastructure), para a European Computer Manufacturers Association 

(ECMA). Seguindo o processo de refinar as especificações em padrões – nos quais 

representantes envolvidos de várias organizações, inclusive Microsoft, Hewlett-

Packard, Intel, IBM e Fujitsu Software - o C# e o CLI foram ratificados em dezembro 

de 2001 [Easton and King, 2004]. 

Seguindo a ratificação de C# e o CLI na ECMA, os padrões foram submetidos 

à Organização Internacional de Padronização (ISO) e foi ratificado subseqüentemente 

como padrões ISO em Abril de 2003.   

Permitir a entidades reguladoras governar C#'s e os padrões técnicos de CLI, 

foi um bom motivo para garantir que Dotnet fosse adequado dentro de um conjunto 

formal de diretrizes. A padronização do C# e do CLI não beneficiou somente o usuário 

para garantir que os detalhes técnicos da tecnologia sejam mantidos livremente 

disponíveis, mas também o processo de revisão que precedeu os padrões ajudou a 

estabilizar o Dotnet e demonstrou que ele estava pronto e completo.   

O padrão C# está definido como uma simples linguagem de programação 

orientada a objetos moderna de propósito geral. A sintaxe da linguagem é explicada 

com uma descrição detalhada do comportamento da linguagem. O padrão não faz 

quase nenhuma menção do Dotnet e serve como pouco mais que um rascunho para a 

criação de um compilador C#. 

Em comparação ao padrão C#, o padrão de Dotnet CLI é maior. Baseado em 

uma descrição normativa da arquitetura de CLI, o conjunto de instrução do IL, e um 

padrão de bibliotecas de CLI, o padrão é separado em cinco partições: 

• Partição I: Conceitos e Arquitetura - descreve a arquitetura do CLI, o 

Common Type System (CTS), o Virtual Execution System e o Common 

Language Specification (CLS).   
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• Partição II: Definição e Semântica dos Metadados - explica a 

implentação física, o conteúdo lógico e a semântica dos metadados do CLI.   

• Partição III: Conjunto de Instruções do CLI - contém detalhes do 

conjunto de instrução da linguagem intermediária comum (CLI).   

• Partição IV: Profiles e Bibliotecas - apresenta uma avaliação das 

bibliotecas do CLI, com detalhes das classes, tipos de valor e interfaces em 

cada uma das bibliotecas.   

• Partição V: Anexos - Apresenta uma amostra de programa CIL e um 

conjunto de diretrizes que são usados no projeto das bibliotecas do CLI.   

   

O padrão CLI permite que as partes interessadas analisem os mecanismos 

operacionais fundamentais do Dotnet. Em essência, as especificações do CLI servem 

não só como diretrizes técnicas ao CLI, mas também provêem informação bastante 

detalhada para qualquer implementador de CLI. 

O ponto chave para aqueles interessados em desenvolvimento para sistemas 

multi-plataformas é que várias iniciativas de implementar o CLI já estão a caminho. 

Considerando que estas iniciativas sejam aderentes aos padrões, devem-se produzir 

implementações que suportam interoperabilidade com a implementação do CLI da 

Microsoft, isto é, o Dotnet Framework, e o Compact Dotnet Framework (usado em 

equipamentos móveis). 

Na próxima seção falaremos sobre MONO, uma implementação do padrão CLI 

para vários sistemas operacionais. 

 

2.3.1 MONO 

 

Iniciado em Julho de 2001 pelo Open Source Software Champions, Ximain 

Inc., o projeto MONO foi criado para prover uma ferramenta de desenvolvimento 

sobre o GNU/Linux. MONO não inclui só um compilador C# e uma implementação 

do CLI, mas contém também alguns melhoramentos específicos, como várias 

bibliotecas adicionais e está tentando implementar muitas das extensões que estão 

disponíveis no Dotnet Framework [MONO, 2005].   
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MONO também inclui atualmente um compilador instável do Visual 

Basic.NET, que deve, um dia, cortar o laço entre a linguagem Visual Basic e o sistema 

operacional Windows.   

Uma vantagem significativa do MONO, comparando com Dotnet da 

Microsoft, é que o código fonte do MONO é aberto. Isto quer dizer que, caso 

necessário, pode-se testar e analisar os funcionamentos internos do MONO. Diferentes 

partes de MONO estão disponíveis em três licenças diferentes, como segue: 

• Os compiladores estão sendo liberados por licença GNU GPL; 

• As bibliotecas de tempo de execução (runtime) estão disponíveis sob a 

licença da GNU GPL; 

• As bibliotecas de classes estão disponíveis sub a licença MIT X11. 

   

Como mostra a figura 2.2, o projeto de MONO tem dois runtimes distintos, 

MONO e Mint [MONO 2005]. O runtime de MONO usa compilação de JIT para 

converter um código escrito em IL para código nativo e oferece máximo desempenho, 

enquanto o runtime do Mint usa um interprador para fornecer portabilidade máxima 

entre as plataformas. 

   

 
    

Embora MONO tenha melhor desempenho que o Mint, já que MONO obtém 

uma porção significativa de código otimizado para o plataforma onde é executado, 

C# 

Linguagem 
Intermediária 

Código Nativo Código Nativo 

VB.NET 

Interpretação 
no Mint 

Compilação JIT 
no Mono 

Compilação 

Figura 2.2: Estrutura do MONO. 
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MONO só está disponível para um subconjunto das arquiteturas que são apoiadas pelo 

Mint, como mostrado na tabela 2.1 [Easton and King, 2004]. 

 

Tabela 2.1: Plataformas que suportam o MONO. 

Plataforma Suportado por MONO Suportado por Mint  
FreeBSD (x86) Sim Sim 

GNU/Linux (HPPA) Não Sim 
GNU/Linux (PPC) Sim Sim 
GNU/Linux (390) Sim Sim 

GNU/Linux (StrongArm) Não Sim 
GNU/Linux (x86) Sim Sim 
Mac OS X (PPC) Sim Sim 
Solaris (SPARC) Sim Sim 
Windows (x86) Sim Sim  

     

Desse modo, é recomendável usar MONO sempre que possível e usar Mint 

quando absolutamente necessário. MONO foi desenvolvido para ser multi-plataforma, 

e é provável que o número de plataformas que são apoiadas aumente rapidamente.    

Uma das metas do MONO é implementar a maioria das características do 

Dotnet Framework. De acordo, ele se torna a escolha ideal para portar uma aplicação 

que é escrita em Microsoft Dotnet para uma plataforma diferente de Windows. 

Semelhantemente, como inclui trechos grandes de funcionalidade, além do que foi 

definido pelos padrões de CLI, MONO também é uma boa escolha para 

desenvolvimento com Dotnet para multi-plataformas em geral.   

Porém, enquanto MONO tenta implementar as funcionalidades do Dotnet 

Framework tanto quanto possível, alguns bons argumentos existem para evitar 

algumas das características do MONO para projetos de multi-plataforma. Em 

particular, projetos geralmente deveriam evitar a funcionalidade de MONO que baseia 

na emulação aos serviços do Windows (Windows Services), porque um software 

multi-plataforma puro deveria fazer poucas suposições possíveis sobre a plataforma 

designada, que não é o caso em várias funções implementadas no MONO. 
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2.4 Arquitetura do Dotnet Framework 
 

O Microsoft Dotnet Framework introduz muitos conceitos novos, tecnologias, 

e terminologias. O objetivo nesta seção é fazer uma avaliação de como o Dotnet 

Framework é estruturado, apresentar algumas das tecnologias novas que o Framework 

apresenta, e definir conceitos usados na construção do PMPI. Esta seção é dividida em 

oito partes. Cada parte explica uma terminologia ou conceito que compõe o Dotnet 

Framework. Entender estes conceitos é pré-requisito para entender a arquitetura do 

Dotnet Framework no qual PMPI é construído.   

 

2.4.1 Módulos Gerenciados 
 

O primeiro conceito que explicaremos é o conceito de módulos gerenciados. 

Para entender este conceito, vamos antecipar uma pequena introdução do Common 

Language Runtime (CLR) que é parte do Dotnet Framework. Explicaremos o CLR, 

com mais detalhes, depois, neste capítulo.   

O CLR que faz parte do Dotnet Framework é o que seu nome diz: um Runtime 

que é utilizado por linguagens de programação. As características do CLR estão 

disponíveis a todas as linguagens de programação do Dotnet. Se o runtime usar 

exceções para informar erros, então todas as linguagens recebem erros informados por 

exceções. Se o runtime permitir criar Threads, então qualquer linguagem poderá criar 

Threads. Na realidade, o runtime ou CLR não tem nenhuma idéia de qual linguagem 

de programação usada pelo programador no código fonte. Isto significa que deve-se 

escolher qualquer linguagem de programação que lhe permita expressar suas intenções 

facilmente. Pode-se desenvolver seu código em qualquer linguagem de programação 

que desejar, contanto que o compilador usada seja compatível com o CLR. 

Assim, qual é a vantagem em usar uma linguagem de programação ao invés de 

outra? Compiladores são verificadores de sintaxe e analisadores de “códigos corretos". 

Eles examinam seu código de fonte, garantem que o código fonte adere à sintaxe da 

linguagem e, então, produzem código para execução. Linguagens de programação 

diferentes permitem desenvolver programas usando sintaxes diferentes. Para 

aplicações matemáticas ou financeiras, expressar suas intenções usando sintaxe APL 
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pode economizar muito tempo de desenvolvimento quando comparado a expressar a 

mesma intenção usando sintaxe Perl, por exemplo.   

A Microsoft criou vários compiladores de linguagem que visam o runtime 

CLR: C++ com extensões gerenciadas, C#, Visual Basic, Jscript, J# e um assembler 

de linguagem intermediária (IL). Além da Microsoft, várias outras companhias 

criaram compiladores que produzem código que visa o CLR. Há os compiladores para 

Alice, APL, COBOL, Component Pascal, Eiffel, Fortran, Haskell, Mercury, ML, 

Mondrian, Oberon, Perl, Python, RPG, Scheme, Smalltalk e muitos outros.   

A figura 2.3 mostra o processo de compilação de arquivos de código fonte no 

Dotnet. Como mostra a figura, podem-se criar arquivos de código fonte que usam 

qualquer linguagem de programação que apóia o CLR. Usa-se o compilador 

correspondente para conferir a sintaxe e analisar o código fonte. Qualquer compilador 

que seja usado, o resultado será um módulo gerenciado (Managed Module). Um 

módulo gerenciado é o padrão do arquivo executável portátil (PE) do Windows, 

arquivo que exige o CLR para executar. No futuro, outros sistemas operacionais 

podem usar o formato PE também. 

 

 

 
 

Na tabela 2-2, nós descrevemos as quatro partes que compõem um módulo 

gerenciado. Cada seção do módulo gerenciado contém informação básica sobre o 

código a que se refere.   

   

Figura 2.3: Compilando código fonte para módulos gerenciados. 
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Tabela 2.2: Partes de um Módulo Gerenciado. 
Cabeçalho do PE (PE Header): O cabeçalho do arquivo PE padrão é semelhante ao Common 

Object File Format (COFF). Este cabeçalho indica o tipo de arquivo: GUI, EXE ou DLL, além 

de um carimbo do tempo (timestamp) que indica quando o arquivo foi desenvolvido. Para 

módulos que contêm somente código de IL, é ignorado o tamanho da informação no cabeçalho 

de PE. Para módulos que contêm código de CPU nativo, este cabeçalho contém informação 

sobre o código de CPU nativo.   

Cabeçalho CLR (CLR Header): Contém as informações interpretadas pelo CLR e outras 

utilidades que fazem um módulo gerenciado. O cabeçalho inclui a versão do CLR requerida, 

algumas flags, o ponto de entrada do módulo gerenciado, método principal (Method Entry 

Point), e o local e o tamanho dos metadados do módulo, nome forte, algumas flags, além de 

outras informações. 

Metadados (Metadata): Todo módulo gerenciado contém tabelas de metadados. Há dois tipos 

principais de tabelas: as que descrevem os membros referenciados em seu código fonte e as 

definições dos tipos declarados no código fonte. 

Código em linguagem intermediária (IL): Código que o compilador produz ao compilar o 

código fonte. Posteriormente, o CLR compila o IL em instruções nativas de CPU.    

 

 A maioria dos compiladores do passado produzia códigos direcionados a uma 

arquitetura de CPU específica, como x86, IA64, Alpha ou PowerPC. Todos os 

compiladores CLR produzem código IL ao invés de código nativo. Código em IL, às 

vezes, é chamado de código gerenciado porque o CLR administra seu ciclo de vida e 

sua execução. Além de emitir o IL, todo compilador que visa o CLR deve gravar os 

metadados de todo módulo gerenciado. Em resumo, metadados simplesmente são 

compostos por um conjunto de tabelas de dados que descrevem o que está definido no 

módulo, como tipos e os seus membros. Além disso, metadados também têm tabelas 

que indicam as referências de módulos gerenciados, como tipos importados e os seus 

membros. Metadado é um superset de tecnologias mais antiga como “type libraries” e 

“interface definition language” (IDL). A diferença é que os metadados de CLR são 

muito mais completos. E, diferentemente dos IDL, metadados são sempre associados 

com um arquivo que contém o código IL. Na realidade, os metadados sempre são 

embutidos no mesmo código EXE/DLL, tornando impossível de serem separados. 

Porque o compilador produz metadados e o código ao mesmo tempo e os associa no 

módulo gerenciado resultante, os metadados e o código IL nunca estão fora de 

sincronia um com outro.   
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Os metadados têm muitos usos. Aqui estão alguns deles: 

• Remove a necessidade de cabeçalho e arquivo de biblioteca na compilação, 

desde que toda informação sobre os tipos e os membros referenciados é 

contida no arquivo que tem o IL que implementa os tipos e membros. Os 

compiladores podem ler os metadados diretamente de módulos 

gerenciados.  

• O processo de verificação de código do CLR usa metadados para assegurar 

que seu código execute somente operações seguras. 

• Permite os campos de objetos serem serializados e empacotados em um 

bloco de memória, transportado para outra máquina, e depois 

desempacotado, recriando o objeto e seu estado na máquina remota. 

• Permite ao “garbage collector” rastrear a vida útil dos objetos. Para 

qualquer objeto, o coletor de lixo pode determinar o tipo do objeto e, a 

partir do metadado, sabe quais campos dentro daquele objeto trazem uma 

referência a os outros objetos. 

   

Em resumo, todos os compiladores como C#, Visual Basic, JScript, J # e o 

montador IL sempre produzem módulos gerenciados que requerem que o CLR 

execute. Usuários finais têm que ter o CLR instalado na suas máquinas para executar 

qualquer módulo gerenciado. O código gerenciado está composto de quatro partes, das 

quais as duas partes mais importantes são metadados e IL. Os metadados têm duas 

tabelas: uma contém a informação de tipo incluída no IL e a outra que contém a 

informação de tipos referida no IL.    

 

2.4.2 Assemblies 
 

O segundo conceito da arquitetura que explicaremos é o conceito de assembly. 

Na realidade, o CLR não trabalha de fato com módulos gerenciados; trabalha com 

assemblies.    

Assembly é um conceito abstrato. Primeiro, assembly é um agrupamento lógico 

de um ou mais módulos gerenciados ou arquivos de recurso (resource files). Segundo, 

assembly é a menor unidade de reutilização, segurança e versões. Dependendo das 
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escolhas que fazemos com nossos compiladores, podemos produzir um único-arquivo 

ou um assembly de vários arquivos (multi-file assembly). 

A figura 2.3 explica o que são as assemblies. Nesta figura, alguns módulos 

gerenciados e arquivos de recurso (ou dados) estão sendo processados por uma 

ferramenta. Esta ferramenta produz um único arquivo PE que representa o 

agrupamento lógico de arquivos. O que acontece é que este arquivo PE contém um 

bloco de dados chamado o manifesto (manifest).   

.

 
 

 O manifesto simplesmente é outro conjunto de tabelas de metadados. Estas 

tabelas descrevem os arquivos que compõem a assembly, os tipos publicamente 

exportados e implementados pelos arquivos no assembly e arquivos de dados ou de 

recurso que são associados com a assembly. 

   Compiladores fazem na verdade o trabalho de se transformar o módulo 

gerenciado emitido em um assembly. Por exemplo, o compilador C# emite um módulo 

gerenciado que contém um manifesto. O manifesto indica que o assembly consiste de 

só um arquivo. Assim, para projetos que têm apenas um módulo gerenciado e nenhum 

arquivo de recurso (ou dados), o assembly será o módulo gerenciado e não tem 

nenhum passo adicional para executar durante nosso processo de desenvolvimento. Se 

quizermos agrupar um conjunto de arquivos em um assembly, devemos usar outras 

ferramentas (como o linker de assembly, AL.exe).   

 Um assembly nos permite a separar as noções lógicas e físicas de um 

componente reutilizável, deployable, com versão. A divisão do nosso código e 

recursos em arquivos diferentes depende do programador. Por exemplo, poderíamos 

Figure 2.3: Juntando módulos gerenciados para assembly. 
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pôr tipos ou recursos raramente usados em arquivos separados que fazem parte de um 

assembly. Os arquivos separados poderiam ser carregados da Web quando precisamos. 

Se os arquivos nunca foram precisos, eles nunca serão carregados, economizando 

espaço no disco e reduzindo tempo de instalação. Assemblies nos permitem separar o 

desenvolvimento dos arquivos enquanto ainda tratando todos os arquivos como uma 

única coleção. 

Os módulos de um assembly também incluem informação, inclusive o número 

de versão, sobre a referência das assemblies. Esta informação faz um assembly auto-

descritivo. Em outras palavras, o CLR sabe tudo sobre o que um assembly precisa para 

executar. Nenhuma informação adicional é requerida no registro ou em “Active 

Directory”. Porque nenhuma informação adicional é necessária, a liberação 

(deploying) de assemblies se torna mais fácil que liberar componentes não 

gerenciados.   
 

2.4.3 Common Language Runtime 
 

O terceiro conceito da arquitetura que explicaremos é o conceito de Common 

Language Runtime (CLR) que já introduzimos no início do capítulo. Cada assembly 

que construímos pode ser uma aplicação executável ou um DLL que contém um 

conjunto de tipos (componentes) para ser usados por aplicação executável. O CLR é 

responsável por administrar a execução de códigos contidos dentro destas assemblies. 

Isto significa que o Dotnet Framework deve ser instalado na máquina hospedeira (que 

executa o código).  

Várias versões do Dotnet Framework podem ser instaladas simultaneamente 

em uma única máquina. Quando compilamos um assembly para EXE, o 

compilador/ligador emite uma informação especial e grava no cabeçalho e na seção 

“texto” do PE do assembly resultante. Quando o arquivo de EXE é invocado, esta 

informação especial faz o CLR carregar e iniciar. O CLR localiza o ponto de entrada 

do método (Method Entry Point) da aplicação e permite a aplicação começar a 

execução. Semelhantemente, se uma aplicação não administrada (unmanaged module) 

chamar “LoadLibrary” para carregar um assembly administrada (managed module), a 

função do ponto de entrada do DLL (DLL Entry Point) carrega o CLR para processar 

o código contido dentro do assembly.   

Figura 2.4 resume como um EXE gerenciado carrega e inicia o CLR.   
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Como exemplo, vamos considerar como o sistema operacional Windows 

executa um código gerenciado. Quando o compilador/ligador cria um assembly 

executável, a seguinte chamada de uma função stub de 6 bytes é emitida no arquivo de 

seção texto do PE:  JMP _CorExeMain.   

Como a função _CorExeMain é importada da biblioteca dinâmica 

MSCorEE.dll da Microsoft, MSCorEE.dll é referenciada na seção de importação de 

arquivos assembly da seção .idata. MSCorEE.dll significa “Microsoft Component 

Object Runtime Execution Engine”. Quando o arquivo gerenciado EXE é invocado, o 

Windows o trata da mesma forma que qualquer arquivo EXE não gerenciado. O 

Windows Loader carrega o arquivo e examina a seção .idata para ver se o 

MSCorEE.dll deveria ser carregado no espaço de endereçamento do processo. Então, 

o Loader obtém o endereço da função _CorExeMain dentro do MSCorEE.dll e corrige 

a função stub da instrução JMP no arquivo EXE gerenciado.   

O thread primário do processo começa a executar esta função stub que 

imediatamente pula para _CorExeMain em MSCorEE.dll. _CorExeMain inicia o CLR 

e então olha para cabeçalho de CLR do assembly executável para determinar qual é o 

Entry Point do método gerenciado deveria ser executado. O código IL para o método é 

compilado em instruções de CPU nativas, e o CLR salta para código nativo (usando o 

EXE Gerenciado 

Cabeçalho PE 

Seção .text 

Seção .idata  

Cabeçalho CLR  

IL 

MetaDados 

Figura 2.4: Carregando e inicializando o CLR. 
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thread primário do processo). Neste momento, o código gerenciado da aplicação está 

executando.   

A situação é semelhante para um DLL gerenciado. Ao construir um DLL 

gerenciado, o compilador/ligador emite uma chamda de função stub de 6 bytes no 

arquivo de seção de texto do PE da DLL:  JMP _CorDllMain. 

A função _CorDllMain também é importada do MSCorEE.dll, fazendo a seção 

.IDATA do DLL referenciar MSCorEE.dll. Quando o Windows carregar o DLL, 

carregará MSCorEE.dll automaticamente (se já não é carregado), obtendo o endereço 

da função de _CorDllMain, e arruma a instrução JMP de 6 bytes no DLL gerenciado. 

A linha que chamou LoadLibrary para carregar o DLL gerenciado agora salta para a 

função stub na assembly de DLL gerenciada que imediatamente salta para a função 

_CorDllMain em MSCorEE.dll. _CorDllMain inicia o CLR (se já não foi iniciado para 

o processo) e, então, retorna de forma que a aplicação pode continuar executando 

normalmente.   

Estes 6 bytes que representam a função stub x86 são exigidas para operar 

assemblies gerenciadas em Windows 98, Windows 98 Edição padrão, Windows Me, 

Windows NT 4 e Windows 2000 porque todos estes sistemas operacionais foram 

lançados muito tempo antes do CLR ficar disponível. Note que a função Stub é 

especificamente para máquinas de x86. Este Stub não trabalha corretamente se o CLR 

é portado para operar em outras arquiteturas de CPU. Como o Windows XP e o 

Windows Dotnet Server Family dão suporte a arquiteturas de CPUs x86 e  IA64, o 

Loader do Windows XP e Windows Dotnet SERVER foi modificado para 

especificamente procurar assemblies gerenciadas. No Windows XP e o Windows 

Dotnet SERVER, quando um assembly gerenciado é invocada (tipicamente por 

CreateProcess ou LoadLibrary), o Loader de sistema operacional descobre que o 

arquivo contém código gerenciado por diretório examinando entrada 14 no cabeçalho 

do arquivo PE. Se esta entrada de diretório existe e não for zero, o carregador ignora a 

importação da seção .idata e automaticamente carrega MSCorEE.dll no espaço de 

endereço do processo. Uma vez carregado, o carregador de SO faz o salto de linha do 

processo diretamente à função correta em MSCorEE.dll. A função Stub x86 é ignorada 

em máquinas usando Windows XP e o Windows Dotnet SERVER.   

Uma última nota sobre arquivos PE gerenciados: eles sempre usam formato de 

arquivos PE de 32 bits, não formato de arquivos PE de 64 bits. Em sistemas Windows 
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de 64 bits, o Loader de SO detecta o arquivo PE gerenciado de 32 bits e 

automaticamente cria um espaço de endereçamento de 64 bits. 

 

2.4.4 Intermediate language (IL)  
 

O quarto conceito da arquitetura que explicaremos é o conceito de linguagem 

intermediaria (o IL, MSIL ou CIL). O IL é uma linguagem independente de máquina 

criada pela Microsoft depois de consultar vários escritores de linguagem/compiladores 

acadêmicos e comerciais externos. IL é uma linguagem de nível muito mais alto que a 

maioria das linguagens de máquina. O IL entende tipos de objeto e tem instruções que 

criam e iniciam objetos, chamada de métodos virtuais em objetos, e manipula 

elementos de vetores diretamente. Tem até instruções que lançam e capturam exceções 

para manipulação de erro. Podemos pensar IL como uma linguagem de máquina 

orientando o objetos. 

Normalmente, programadores usam uma linguagem de alto-nível, como C# ou 

J#. Os compiladores para estas linguagens de alto-nível produzem o IL. Porém, como 

qualquer outra linguagem de máquina, IL pode ser escrita em linguagem assembly, e a 

Microsoft provê um assembler IL, o ILAsm.exe. A Microsoft também provê um 

disassembler IL, o ILDasm.exe.   

Esta habilidade para trocar de linguagens de programação com integração entre 

as linguagens é uma característica interessante do CLR. Linguagens de programação 

como C# e Visual Basic são linguagens excelentes para fazer operações de I/O. APL é 

uma linguagem para realizar cálculos de engenharia avançada ou cálculos financeiros. 

Pelo CLR, você pode escrever as porções de I/O de sua aplicação usando C# e, depois, 

escrever a parte dos cálculos de engenharia usando APL. O CLR oferece um nível de 

integração entre estas linguagens através do IL. Outro ponto importante para se 

lembrar sobre IL é que não é amarrado a qualquer plataforma específica de CPU. Isto 

significa que um módulo gerenciado que contém o IL pode operar em qualquer 

plataforma de CPU, contanto que o sistema operacional que opere naquela plataforma 

de CPU excute uma versão do CLR. Embora o lançamento inicial do CLR só opere 

em plataformas de Windows de 32 bits, o desenvolvimento de uma aplicação que usa 

IL gerenciado, prepara o programador para ser mais independente da arquitetura de 

CPU existente. Embora as CPUs de hoje não possam executar instruções de IL 

diretamente, CPUs do futuro poderão ter esta capacidade. Para executar um método, o 
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código IL correspondente deve ser convertido primeiro em instruções de CPU nativas. 

Este é o trabalho do compilador JIT (just-in-time) do CLR que vai ser o assunto da 

próxima seção. 

 

2.4.5 Just In Time Compiler (JIT) 
  

O quinto conceito da arquitetura que explicaremos é o conceito de compilador 

just-in-time (JIT) introduzido ao final da seção prévia.   

Vamos examinar como funciona o JIT. O método de entrada em um programa 

gerenciado sempre é chamado Main. Antes de o método Main executar, o CLR 

descobre todos os tipos que são referidos pelo código Main. Isto faz o CLR alocar uma 

estrutura de dados interna que é usada para administrar acessos ao tipo referido. 

Vamos considerar o seguinte código: 

 
Main {   
Console.WriteLine ("Oi");   
Console.WriteLine ("ate logo ");   
}   
 

Só um tipo Console é referenciado no código. Isto fará que o CLR aloque uma 

única estrutura interna. Esta estrutura de dados interna contém uma entrada para cada 

método definido pelo tipo. Cada entrada guarda o endereço onde a implementação do 

método pode ser achada. Ao iniciar esta estrutura, o CLR fixa cada entrada a uma 

função interna contida dentro do próprio CLR chamada função JITCompiler. 

Quando o Main faz sua primeira chamada a Writeline, a função de 

JITCompiler é chamada. A função JITCompiler é responsável por compilar o código 

de IL em instruções de CPU nativas. Como o IL está sendo compilado “just-in-time”, 

este componente do CLR é freqüentemente chamado um compilador JIT.   

Quando chamada, a função JITCompiler sabe que método está sendo chamado 

e que tipo define este método. A função JITCompiler procura então o metadado no 

assembly defindo para o IL do método chamado. JITCompiler depois verifica e 

compila o código de IL em instruções de CPU nativas. As instruções de CPU nativas 

são guardadas em um bloco dinamicamente alocado na memória. Depois, JITCompiler 

volta para os estrutura de dados internos do tipo referenciado e substitui o endereço do 
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método chamado com o endereço do bloco de memória que contém as instruções de 

CPU nativas. Finalmente, JITCompiler aponta para dentro ao código no bloco de 

memória. Este código é a implementação do método de WriteLine na versão que leva 

um parâmetro de “string”. Quando este código voltar, volta ao código Main que 

continua a execução normalmente.   

Main agora chama WriteLine pela segunda vez. Agora, o código para 

WriteLine já esta verificado e compilado. Assim, a chamada vai diretamente para o 

bloco de memória, desviando da função JITCompiler completamente. Depois que o 

método de WriteLine executar, o controle é devolvido para Main. Uma perda de 

desempenho é incorrida só a primeira vez que um método é chamado. Todas as 

chamadas subseqüentes do método executam na velocidade máxima do código nativo: 

não são executadas verificação e compilação para código nativo novamente.   

O compilador de JIT armazena as instruções de CPU nativas em memória 

dinâmica. Isto significa que o código compilado é descartado quando a aplicação 

terminar. Assim, se você operar a aplicação novamente no futuro ou se você operar 

dois exemplos da aplicação simultaneamente (em dois sistemas operacionais 

diferentes), o compilador de JIT terá que compilar o IL novamente para instruções 

nativas. Para a maioria das aplicações, a perda de desempenho introduzido pelo 

compilador JIT não é significativo. A maioria das aplicações tende a chamar os 

mesmos métodos inúmeras vezes. Estes métodos levarão a perda de desempenho só 

uma vez enquanto a aplicação executa. É provável que mais tempo seja gasto pelos 

programas executando os métodos do que é gasto na chamada inicial dos métodos. 

Nós também deveríamos estar atentos para o fato que o compilador JIT do 

CLR otimiza o código nativo da mesma maneira que faz o compilador C++ não 

gerenciado no “back-end”. Novamente, pode levar mais tempo para produzir o código 

otimizado, mas o código executará com melhor desempenho do que se não tivesse 

sido otimizado. 

Vamos considerar as ramificações de tudo isso. Afinal de contas, código não 

gerenciado é compilado para uma plataforma de CPU específica e, quando chamado, o 

código simplesmente pode executar. Neste ambiente gerenciado, compilar o código é 

realizado em duas fases. Primeiro, o compilador ultrapassa a código fonte, trabalhando 

o máximo possível para produzir IL, mas para executar o código, o próprio IL deve ser 

compilado em instruções de CPU nativas em tempo de operação, exigindo alocar mais 

memória e exigindo tempo adicional do CPU para fazer o trabalho. Esta segunda fase 
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de compilação que acontece no tempo da operação diminui o desempenho e aloca 

memória dinâmica. Porém, a Microsoft fez muito trabalho de otimização de 

desempenho para manter este tempo adicional ao mínimo.   

Há muitas razões que podemos considerar e que nos fez acreditar que os 

tempos gerados podem ser sobrepostos através de outras otimizações de desempenho. 

Por exemplo, quando o compilador de JIT compilar o código de IL em código nativo a 

tempo de operação, o compilador sabe mais sobre o ambiente de execução que um 

compilador não gerenciado saberia. Aqui são alguns modos que código gerenciado 

poderia ultrapassar o desempenho do código não gerenciado:  

•  Um compilador de JIT poderia descobrir que a aplicação está operando em 

um Pentium 4 e produz código nativo que tira proveito de qualquer 

instrução especial oferecido pelo processador. Normalmente, aplicações 

não gerenciadas são compiladas para a CPU de denominador-comum-mais 

baixo e evitam usar instruções especiais que dariam para a aplicação um 

aumento de desempenho acima de CPUs mais novas.   

• Um compilador JIT poderia descobrir que um certo teste sempre é falso na 

máquina na que está operando. Isto poderia fazer o compilador de JIT não 

gerar nenhuma instrução de CPU se a máquina hospedeira tiver só uma 

CPU. Neste caso, o código nativo foi bem sintonizado para a máquina 

hospedeira: o código é menor e executa mais rapidamente.   

• O CLR poderia realizar um profiling do código de execução e poderia 

recompilar o IL em código nativo enquanto as aplicações executam. O 

código compilado poderia ser reorganizado para reduzir predições de 

desvios incorretas que dependem dos padrões de execução observados.   

   

Estas são algumas das razões porque pudemos esperar que o código gerenciado 

execute tão bem ou até melhor que o código não gerenciado. O desempenho 

atualmente é muito bom para a maioria das aplicações, e promete melhorar com o 

passar do tempo.   

Se as experiências mostram que o compilador JIT do CLR não oferece para 

nossa aplicação o tipo de desempenho desejado, podemos querer tirar proveito da 

ferramenta NGEN.exe com a qual carrega a SDK do Dotnet Framework. Esta 

ferramenta compila todos os códigos de IL em código nativo e salva o código nativo 

resultante em um arquivo em disco. Em tempo de execução, quando um assembly 
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estiver carregada, o CLR confere para ver automaticamente se uma versão de pré-

compilada do assembly também existe, e se existir, o CLR carrega o código pré-

compilado de forma que nenhuma compilação em tempo de execução é requerido. 

IL é baseada em pilha, o que significa que todas as suas instruções forçam os 

operandos para uma pilha de execução e retira os resultados fora da pilha. Porque o IL 

não oferece nenhuma instrução para manipular registros, desenvolvedores de 

compiladores têm mais facilidade produzindo código de IL; eles não têm que pensar 

em administrar registros, e menos instruções de IL é necessário (desde que nenhuma 

instrução existe para manipular registros).   

Instruções de IL são sem tipo (typeless). Por exemplo, IL oferece uma 

instrução de soma que soma os últimos dois operandos armazenados na pilha; não há 

instruções de soma de 32 bits e de 64 bits separados. Quando a instrução de soma é 

executado, ela determina os tipos dos operandos na pilha e executa a operação 

apropriada.    

Compilando o IL em instruções de CPU nativas, o CLR executa um processo 

chamado verificação. A verificação examina o código de alto nível IL e assegura que 

tudo o que faz está “seguro”. Por exemplo, o processo de “verificação” verifica que 

nenhuma memória é lida sem que previamente tenha sido escrita, que todo método é 

chamado com o número correto de parâmetros e que cada parâmetro é do tipo correto, 

que o valor de retorno de todo método é corretamente usado, que todo método tem 

uma declaração de retorno, e assim por diante. O metadado do módulo gerenciado 

inclui todo método e informações de tipo usado pelo processo de verificação. Se o 

código de IL é determinado como "inseguro", então uma exceção é descartada, 

impedindo o método de executar. 

Como padrão, os compiladores produzem código seguro. Código seguro é 

código que é seguro ao ser verificado. Porém, usando a palavra chave insegura 

(unsafe) em C# ou outras linguagens (como C++ com extensões gerenciadas ou 

linguagem assembly IL), é possível produzir código que não pode ser seguro ao ser 

verificado. Na realidade, o código poderia estar seguro, mas a verificação não pode 

provar isto.   

Para garantir que os métodos de todo seu módulo gerenciado contêm IL seguro 

ao ser verificado, você pode usar o utilitário PEVerify (PEVerify.exe), que vem com o 

SDK do Dotnet Framework. Note que um gerenciador pode preferir desativar a 

verificação. Com a verificação desativada, o compilador de JIT compilará o código IL 
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não verificável em instruções de CPU nativas; porém, o gerenciador está assumindo 

responsabilidade completa pelo comportamento do código.   

Na maioria dos sistemas operacionais, cada processo tem seu próprio espaço 

de endereçamento virtual. Espaços de endereçamento separados são necessários 

porque você não pode confiar no código da aplicação. É completamente possível que 

uma aplicação lerá de ou escreverá para um endereço de memória inválido. Colocando 

cada processo em um espaço de endereçamento separado, ganhamos robustez: um 

processo não pode afetar outro processo adversamente.   

Verificando o código gerenciado, porém, saberemos que o código não acessa 

memória que não deve impropriamente e nós sabemos que o código não pode afetar o 

código de outra aplicação adversamente. Isto significa que podemos operar múltiplas 

aplicações administradas em um único endereçament Windows de espaço virtual.   

Processos requerem muitos recursos de sistema operacional, onde muitos deles 

pode afetar o desempenho e limitar recursos disponíveis. Reduzir o número de 

processos operando aplicações múltiplas em um único processo de SO podem 

melhorar o desempenho, requer menos recursos, e podem ser mais robustos da mesma 

maneira. Este é outro benefício de código gerenciado comparado com o código não 

gerenciado.   

Na realidade, o CLR oferece a habilidade para executar aplicações 

administradas múltiplas em um único processo de SO. Cada aplicação gerenciada é 

chamada um AppDomain. Como padrão, todo EXE gerenciado opera por si próprio, 

com espaço de endereçamento separado que tem apenas um AppDomain.    

 

2.4.6 A Framework Class Library do Dotnet 
 

   O sexto conceito da arquitetura que explicaremos é o conceito de Framework 

Class Library (FCL). Incluído com o Dotnet Framework, o FCL é um conjunto de 

assemblies que contêm definições de tipos onde cada tipo expõe um pouco de 

funcionalidade. Todos os tipos em conjunção compõem o FCL.     

O FCL provê aplicações de tipos básicos a ser estendidos e construídos. FCL é 

dividido em duas partes. A primeira parte está composta de tipos de baixo nível e é 

chamada a Base Class Library (BCL). A outra parte é composta de construções de 

tipos de nível mais alto que são construídos no topo do BCL. Exemplos da segunda 

parte são XML e Data namespace, Windows Forms, ASPDotnet, e muitos outros.    
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Porque o FCL contém literalmente milhares de tipos, um conjunto de tipos 

relacionados é apresentado ao programador dentro de um único namespace. Por 

exemplo, o namespace “System” contém o tipo “Object” que é tipo básico dos quais 

todos os outros tipos são derivados. Além disso, o namespace “System” contém tipos 

para inteiros, caracteres, string, controle de exceção e console I/O como também um 

grupo de tipos utilitários para conversão segura entre tipos de dados, formato de tipos 

de dados, geração de números aleatórios e várias funções matemáticas. Todas as 

aplicações usarão tipos do namespace “System”. Para acessar quaisquer das 

características da plataforma, você precisa saber qual namespace contém os tipos que 

o expõem para as instalações desejadas. Se você quiser personalizar o comportamento 

de qualquer tipo, você pode derivar seu próprio tipo simplesmente do tipo de FCL 

desejado. A natureza da plataforma orientada a objeto é como o Dotnet Framework 

apresenta um paradigma de programação consistente a desenvolvidor de software. 

Também, desenvolvidores podem criar facilmente os seus próprios namespaces 

contendo os próprios tipos.   

As maiorias dos namespaces no FCL representam tipos que podem ser usados 

em qualquer tipo de aplicação.  

   
 

2.4.7 O Common Type System 

   
O sétimo conceito da arquitetura que nós explicaremos é o conceito de Sistema 

de Tipo Comum ou Common Type System (CTS). O CLR é tudo sobre tipo. Tipos 

expõem funcionalidade a aplicações e componentes. Tipos é o mecanismo pelo qual 

código escrito em uma linguagem de programação pode comunicar para códigos 

escritos em uma linguagem de programação diferente.    

Porque tipos estão à raiz do CLR, certa especificação formal que descreve 

como deveriam ser definidos os tipos, como eles deveriam se comportar e regras que 

os governam. Esta especificação formal é chamada Common Type System (CTS).   

A especificação CTS declara que um tipo pode conter zero ou mais membros. 

Os membros que fazem parte do tipo são: 

• Campo: os dados variáveis que fazem parte do estado do objeto. Campos 

são identificados pelo nome e tipo.   
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• Método: uma função que executa uma operação no objeto, mudando 

freqüentemente o estado do objeto. Métodos têm um nome, uma assinatura, 

e modificadores. A assinatura especifica a convenção de chamada, o 

número de parâmetros (e a sua sucessão), os tipos dos parâmetros, e o tipo 

de valor devolvido pelo método.   

• Propriedade: para quem chama (caller), este membro parece um campo. 

Mas para o implementador de tipo, parece um método (ou dois). 

Propriedades permitem um implementador a validar parâmetros de 

contribuição e estado de objeto antes de acessar o valor e ou calcular um 

valor quando necessário. Eles também permitem para um usuário do tipo 

ter uma sintaxe simplificada. Finalmente, propriedades nos permitem criar 

"campos" somente para ler ou escrever. 

• Evento: um evento permite que um mecanismo de notificação entre um 

objeto e outros objetos interessantes. Por exemplo, um botão poderia 

oferecer um evento que notifica outros objetos quando o botão for 

pressionado. 

 

   

O CTS também especifica as regras para visibilidade de tipo e para acesso para 

os membros de um tipo. Por exemplo, marcando um tipo como público exporta o tipo, 

fazendo isto visível e acessível para qualquer assembly. Por outro lado, marcando um 

tipo como assembly faz o tipo visível e acessível só para código dentro do mesmo 

assembly. Assim, o CTS estabelece as regras pelas quais assemblies formam um limite 

de visibilidade para um tipo, e o CLR obriga as regras de visibilidade.   

Indiferentemente se um tipo é visível para quem chama, o tipo consegue 

controlar se o visitante tem acesso a seus membros.  A lista seguinte mostra as opções 

válidas por controlar acesso a um método ou um campo:  

• Private: o método só é capaz se chamar através de outros métodos no 

mesmo tipo de classe.   

• Family: o método é capaz se chamar através de tipos derivados, 

Indiferentemente se elas estão dentro da mesma assembly. Note que muitas 

linguagens (como C++ e C#) se referem à família como. 

• Protected: pode ser acessado somente dentro do class.   
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• Family and Assembly: o método é capaz se chamar através de tipos 

derivados, mas só se o tipo derivado está definido na mesma assembly. 

Muitas linguagens (como C # e Visual Basic) não oferecem este controle 

de acesso. Claro que, a linguagem Assembly IL faz isto disponível. 

• Family or Assembly: o método é capaz se chamar através de tipos 

derivados em qualquer assembly. O método também é capaz se chamar por 

qualquer tipo na mesma assembly. C# refere à família ou assembly como 

protegido internamente. 

• Public: o método é capaz se chamar por qualquer código em qualquer 

assembly. 

   

Além disso, o CTS define as regras e administra a maneira da herança dos 

tipos, funções virtuais, vida do objeto, e assim por diante. Estas regras foram 

projetadas para acomodar a semântica expressiva em linguagens de programação nos 

dias modernos. Na realidade, nem vamos precisar aprender as regras de CTS por se, 

desde que a linguagem que escolhemos exporá sua própria sintaxe de linguagem e tipo 

rege da mesma maneira que estamos familiarizados hoje e traçará a sintaxe linguagem 

- específica na linguagem do CLR quando emitir o módulo gerenciado.    

 

2.4.8 A Common Language Specification 
 

O oitavo conceito da arquitetura que explicaremos é o conceito de Common 

Language Specification (CLS). O CLR integra todas as linguagens e permite objetos 

criados em uma linguagem ser tratado das mesma forma que um código escrito em 

uma linguagem completamente diferente. Esta integração é possível usando o conjunto 

padrão de tipos no CLR, que contém informações auto-descritivas de tipo 

(metadados), e um ambiente de execução comum. 

Linguagens de programação são muito diferentes um ao outro. Algumas 

linguagens não tratam símbolos com sensibilidade aos caracteres ou, não oferecem 

inteiros sinalizados, sobrecarga de operadores, ou métodos que apóiam um número de 

parâmetros variáveis.  Se pretendermos criar tipos que são facilmente acessíveis de 

outras linguagens de programação, precisamos usar características de sua linguagem 

de programação que é garantida estar disponível em todas as outras linguagens. Isto é 
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alcançado com a Common Language Specification (CLS), que detalha para o 

compilador o conjunto mínimo de características que os compiladores têm que apoiar 

se estes compiladores forem usar o CLR.   

O CLR/CTS apóia muito mais características que o subconjunto definido pelo 

CLS, assim se não nos preocuparmos com interoperabilidade entre linguagens, 

podemos desenvolver tipos muito ricos só limitados pelo conjunto de característica de 

linguagem. Especificamente, o CTS define regras que tipos externamente visíveis e 

métodos têm que aderir se eles forem ser acessíveis de qualquer linguagem de 

programação conforme as especificações do CLR. As regras de CLS não se aplicam 

para código que é acessível dentro do assembly definindo. Figura 2.6 resume as idéias 

expressas neste parágrafo.   

 

 

Figura 2.6: As linguagens oferecem um subconjunto do CLR/CTS e um 

superconjunto do CLS (mas não necessariamente o mesmo superconjunto). 

 

Como Figura 2.6 mostra, o CLR/CTS oferece um conjunto de características. 

Algumas linguagens expõem um subconjunto maior do CLR/CTS. Um programador 

desejando escrever em linguagem Assembly IL, por exemplo, poderá usar todas as 

características que CLR/CTS oferece. A maioria das outras linguagens, como C#, 

Visual Básico e Fortran, expõem ao programador, um subconjunto das características 

do CLR/CTS. O CLS define o conjunto mínimo de características que todas as 

linguagens devem apoiar.  

Se estamos projetando um tipo em uma linguagem e esperamos usar aquele 

tipo por outra linguagem, não deveríamos tirar proveito de qualquer característica que 

está fora do CLS. Fazendo isso significaria que os membros de nosso tipo poderiam 

não ser acessíveis por programadores que escrevem código em outras linguagens de 

programação. 
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 No CLR, cada membro de um tipo é um campo (dados) ou um método 

(comportamento). Isto significa que toda linguagem de programação deve poder 

acessar campos e chamar métodos. Certos campos e certos métodos são usados de 

modos especiais e comuns. Para aliviar a programação, linguagens tipicamente 

oferecem abstrações adicionais para facilitar a codificação destes padrões de 

programação comum. Por exemplo, linguagens expõem conceitos como enumerações, 

vetores, propriedades, indexadores, delegações, eventos, construtores, destrutores, 

sobrecarga de operadores, e assim por diante. Quando um compilador se encontra com 

qualquer destas coisas no código fonte, tem que traduzir estes termos em campos e 

métodos de forma que o CLR e qualquer outra linguagem de programação podem 

acessar a estrutura. 

 

Depois de explicar os oito conceitos do Dotnet Framework, explicaremos o 

conceito do Dotnet Remoting, que é uma infra-estrutura de comunicação no Dotnet 

que lhe permite customizar os comportamentos padrão dele. 

 

2.5 Remoting 
 

Dotnet Remoting é uma infra-estrutura completa para comunicação do Dotnet 

Framework. Feita de várias camadas estruturadas, permite customizar as camadas de 

maneira a anularmos o comportamento padrão da camada e criar um comportamento 

personalizado. As camadas no Dotnet Remoting são chamadas “Sink”. Remoting é um 

tópico bem complexo e a melhor maneira de explicá-lo é através de um exemplo. Na 

figura 2.7 abaixo mostramos um cenário do Dotnet remoting.   

Sempre que um cliente ativa um objeto remoto, são criados dois objetos proxy 

no cliente. Como sugere seu nome, objeto proxy é um substituto para o objeto remoto 

real no domínio local. O objeto proxy tem os mesmos métodos e propriedades como o 

objeto remoto, a única diferença é que não faz mais nada de fato. Um proxy 

transparente intercepta todas as chamadas de métodos dirigidas ao objeto remoto, e 

passa estas chamadas para a Proxy real. A Proxy real nunca é acessada diretamente, 

mas controla toda comunicação externa. A Proxy real pode ser estendida e 

personalizada para fazer coisas como balanceamento de carga personalizada e controle 

de falhas. 
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Figura 2.7: Estrutura do Dotnet Remoting. 

 

A Proxy real passa a mensagem dentro do canal de camadas (sink). Esta cadeia 

de sinks leva mais adiante o processo no método chamado antes da camada final no 

servidor. O primeiro sink na cadeia poderia formatar a mensagem de acordo com 

qualquer mecanismo que foi registrado, enquanto o sink final na cadeia é a sink de 

transporte que envia a seqüência de bytes (byte stream) para fora.  

De outro lado, a sink de transporte no servidor recebe o fluxo entrante e passa 

isto de volta pela cadeia de sinks até que alcança o “sink” formatador (Formatter). A 

mensagem é desempacotada (deserialized) e passada para o objeto remoto.  

Agora, podemos entrar no componente PMPI, depois desta introdução sobre 

Dotnet Remoting. Como dizemos, o PMPI é baseado em Dotnet Remoting, em outras 

palavras, estende o objeto Dotnet remoto e personaliza isto para realizar suas tarefas 

especificadas. O Proxy transparente do objeto PMPI conterá a interface de MPI. A 

Proxy real será composta de dois módulos: um que resolve o endereço de nodo de 

destino e em qual plataforma opera e o outro é a implementação real da Proxy. Isto 

permitirá direcionar as chamadas para o portal do domínio administrativo do nodo de 

destino para outro um objeto Dotnet remoto (neste caso os nodos estão operando em 

plataformas diferentes). O “formatter sink” será composta de dois módulos: um para 

formatar as mensagens em um protocolo binário proprietário (não apresentado nesta 

redação), no caso de, os dois nodos de comunicação estar usando o Dotnet 

Framework, e o outro módulo formatará a mensagem usando o protocolo de SOAP de 

forma que o portal receberá a mensagem em um protocolo padrão. O sink de 
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transporte está baseado no protocolo TCP/IP e não há nenhuma necessidade para 

estender ou modificar isto.   

 

2.6 Resumo 
   

             Este capítulo começou com uma breve histórico do Dotnet da qual 

mencionamos algumas de suas características intimas. Discutimos a ECMA e a 

padronização de ISO. Depois entramos nos componentes do Dotnet que fazem o 

Framework e mostramos o que, é código gerenciado, assemblies, CLR, IL, FCL, CTS. 

Mostramos também a implementação MONO do Dotnet padrão e finalizamos com o 

Dotnet Remoting. No próximo capítulo discutiremos programação paralela com a 

interface de passagem de mensagens MPI.   
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Capítulo Três - MPI: Message Passing Interface 
 

3.1 Introdução 
 

 MPI (Message Programming Interface) oferece suporte para a programação 

paralela com passagem de mensagens e traz a definição de uma biblioteca de rotinas 

usada para escrever e executar programas paralelos. Neste capítulo, começamos com 

uma revisão de alguns modelos básicos de programação paralela. Depois, discutimos a 

programação com passagem de mensagens, MPI. Além disso, mostramos o 

subconjunto de biblioteca de MPI implementado em PMPI e discutimos a operação de 

cada função.   

 

3.2 Visão Geral de Programação paralela 
 

 Paralelismo é uma técnica usada em analisar tarefas grandes e complexas para 

obter resultados mais rápidos, dividindo-os em tarefas menores. As tarefas divididas 

são distribuídas a vários processadores para executar simultaneamente (Figura 3.1). 

Esses processadores comunicam-se e sincronizam enquanto as tarefas executam em 

paralelo.   

 

 
 

 Os objetivos principais de programação paralela e distribuída são: 

• aumentar o desempenho de processamento (reduzindo o tempo necessário 

para executar uma tarefa); 

Problema 
Complexo 

Processador 1 

Figura 3.1: Dividindo uma tarefa complexa em sub-tarefas. 

Tarefa 2 

Tarefa 1 

Processador 2 

Rede Tarefa 3 Processador 3 
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• resolver desafios computacionais complexos; 

• usar sistemas distribuídos para resolver tarefas complexas. 

 

 Há várias formas para classificar modelos paralelos e ambientes paralelos. 

Michael Flynn classificou máquinas computacionais em quatro categorias, de acordo 

com o fluxo de dados e instruções processadas simultaneamente. As classificações são 

as seguintes: 

 

• SISD - Instruções iguais, Dados iguais,  

• SIMD - Instruções iguais, Dados Múltiplos,  

• MISD - Instruções Múltiplos, Dados iguais, e  

• MIMD - Instruções Múltiplas, Dados Múltiplos.   

 

 As classificações anteriores podem ser implementadas em três modelos de 

paralelismo: Paralelismo de Dados, Paralelismo Funcional e Paralelismo de Objeto. 

Além disso, revisaremos dois ambientes paralelos de programação paralela: passagem 

de mensagem e dados paralelos.   

 

3.2.1 Paralelismo de dados 

 

Neste modelo de programação, o processador executa as mesmas instruções 

em dados diferentes. Por exemplo, é aplicado em programas que usam matrizes 

grandes e para cálculos de elementos finitos. Alguns exemplos de aplicações onde este 

tipo de paralelismo pode ser aplicado são a multiplicação de matrizes e a integração 

numérica. 

 

 

Dado 1 Dado 2 Dado 3 

Programa A 

Figura 3.2: Paralelismo de dados. 
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 Na figura acima, programa A é executado em três processadores, mas cada 

processador executa o mesmo conjunto de instruções em um conjunto diferente de 

dados. O processador 1 executa o programa A usando conjunto de Dados 1, 

processador 2 executa o mesmo programa usando conjunto de Dados 2, e assim por 

diante.    

   

3.2.2 Paralelismo Funcional 
 

 Neste tipo de modelo programação, o processador executa instruções 

diferentes que podem ou não operar sobre o mesmo grupo de dados. É aplicado em 

programas dinâmicos e modulares onde cada tarefa é uma função (programa) 

diferente. Alguns exemplos aplicados neste tipo de paralelismo são paradigmas de 

produtor-consumidor, simulações e tratamentos de imagem. 

 

 
  

 Na figura acima, um problema é dividido em três tarefas e cada tarefa é 

executada em um processador diferente. Cada tarefa pode executar em uma porção ou 

em todos os dados. 

   

3.2.3 Paralelismo de objeto 
 

 Este é o modelo mais recente. Este modelo usa o conceito de objetos 

distribuídos em uma rede (como a Internet), capaz de executar cada objeto em um 

Figura 3.3: Paralelismo funcional. 

Dado 1 Dado 2 Dado 3 

Problema 

Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 
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processador diferente, e os métodos do objeto (funções) podem ser acessados por uma 

tarefa predefinida.    

 

 
     

 Depois que introduzimos os três modelos paralelos anteriores, apresentaremos 

dois ambientes paralelos de programação: passagem de mensagem e dados paralelos.   

    

3.2.4 Passagem de Mensagens 
 

 A técnica de passagem de mensagens é um método de comunicação baseada 

em enviar e receber mensagens pela rede seguindo as regras e protocolos de 

comunicação entre vários processadores que possuem memória própria. O 

programador é responsável pela sincronização das tarefas. Exemplos desta técnica são:  

 

• PVM - Parallel Virtual Machine 

• MPI  - Message Passing Interface 

• MPL - Message Passing Library 

 

 MPI é uma definição de interface que está baseada nesta técnica.   

 

 3.2.5 Dados paralelos 
   

 Dados paralelos é uma técnica de paralelismo de dados, normalmente 

automático ou semi-automático. Em outras palavras, é um método que se encarrega de 

Objeto C 

Objeto A 

Objeto B 

Processador 1 

Figura 3.4: Paralelismo de objeto. 

Metodo Y 

Metodo X 

Processador 2 

Rede 
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fazer toda a comunicação necessária entre os processos de forma que o programador 

não precisa entender os métodos de comunicação. Exemplo desta técnica é o HPF - 

Fortran de Alto Desempenho.         

    

 Depois desta introdução de programação paralela, passaremos na próxima 

seção para descrever o MPI. MPI usa o ambiente de programação com passagem de 

mensagens de programação paralela e podemos implementar com ele os três modelos 

paralelos discutidos nesta seção.  

  

3.3 Modelo de Programação do MPI 
 

 No modelo de programação do MPI em programação paralela, uma coleção de 

processos executa programa escrito em uma linguagem seqüencial padrão contendo 

chamadas para uma biblioteca de funções que envia e recebe mensagens. Neste 

modelo, um grupo de processos tem acesso à suas memórias locais. A informação é 

enviada da memória local de um processo à memória local do processo remoto usando 

formatos de mensagem pré-definida. A comunicação dos processos está baseada no 

envio e recebimento de mensagens. Dados transferidos entre processos necessitam da 

cooperação dos processos, de forma que, cada envio de mensagem deveria ter um 

recebimento de mensagem correspondente. O modelo computacional de passagem de 

mensagem não inclui sintaxe de linguagens nem biblioteca e é completamente 

independente do hardware [MPI FORUM, 1994]. 

 MPI é um sistema complexo. Inclui mais de 130 funções muitos dos quais têm 

números variantes de parâmetros [Foster, 1995]. Nós revisamos algumas das funções 

básicas de MPI onde um subconjunto delas foi implementada no PMPI.   

 No modelo de programação MPI, uma computação inclui um ou mais 

processos que se comunicam chamando rotinas de biblioteca para enviar e receber 

mensagens a outros processos. Na maioria das implementações de MPI, um conjunto 

fixo de processos é criado para iniciar o programa, e um processo é criado por 

processador. Porém, estes processos podem executar programas diferentes. 

Conseqüentemente, o modelo de programação MPI, às vezes, são chamados de 

múltiplos programas- múltiplos dados (MPMD) que se distingue de modelo SPMD no 

qual todo processador executa o mesmo programa.   
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 Já que o número de processos em uma computação MPI normalmente é fixo, 

focalizaremos as seções seguintes no mecanismo de comunicação de dados entre os 

processos. Processos podem usar operações de comunicação ponto-a-ponto para 

enviar mensagem de um processo designado a outro. Estas operações podem ser 

usadas para implementar comunicações locais não estruturadas.  

 Um grupo de processos pode chamar operações de comunicação coletivas para 

executar operações globais geralmente usadas como fusão e difusão. MPI apóia 

comunicação assíncrona. Um mecanismo chamado comunicador permite o 

programador de MPI definir módulos que encapsulam estruturas de comunicação 

internas. Estes comunicadores podem ser usados para programação modular e 

comunicação.   

 

3.4 Fundamentos de MPI 
 

 Embora MPI esteja composto por um conjunto grande de funções, nós 

podemos resolver uma gama extensiva de problemas que usa apenas seis de suas 

funções. Nós introduzimos MPI descrevendo estas seis funções que inicia e termina 

uma computação, identifica processo, envia e recebe mensagens: 

  

MPI_INIT Inicia uma computação MPI 
MPI_FINALIZE Finaliza uma computação MPI 
MPI_COMM_SIZE Determina número de processos 
MPI_COMM_RANK Determina identificador do processo executável 
MPI_SEND Envia mensagem 
MPI_RECEIVE Recebe mensagem 

 

 Parâmetros de função são detalhados na tabela 3.1. Nesta e nas subseqüentes 

tabelas, IN, OUT, INOUT. IN indicam que a função use e não modifique o parâmetro, 

OUT não use e pode atualizar o parâmetro, INOUT ou usa e atualiza o parâmetro.   

 Todas, menos as duas primeiras chamadas manuseiam um comunicador como 

argumento. Um comunicador identifica o grupo de processo e contextos com respeito 

aos quais as operações serão executadas. Comunicadores provêem um mecanismo 

para identificar subconjuntos de processo durante o desenvolvimento de programas 

modulares e por assegurar que mensagens pretendidas para propósitos diferentes não 

serem confundidas.   
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Tabela 3.1 - As seis funções básicas do MPI. 

 

MPI_INIT(int *argc, char **argv)  
Inicia a computação 
argc, argv são os principais argumentos em linguagem C  
MPI_FINALIZE() 
Termina a computação 
MPI_COMM_SIZE(comm., size) 
Determina o número de processos numa computação 

IN comm. Manipulador de comunicação 
OUT Size Número de processos no grupo Comm. (inteiro)  

MPI_COMM_RANK(comm., size) 
Determina o identificador do processo atual.  

IN comm. Manipulador de comunicação 
OUT pid Identificador de processos comm.(Inteiros)  

MPI_SEND(buf, count, datatype, dest, tag, comm.) 
Enviar mensagem  

IN Buf Endereço do buffer para enviar 
IN Count Número de elementos para enviar 
IN Datatype Tipo de dados e elementos buffer a enviar 
IN Dest Identificador de processos do destino do processo 
IN Tag Etiqueta de mensagem 
IN com Manipulador de comunicação  

MPI_RECV(buf, count, datatype, source, tag, comm.,status) 
Receptor de mensagem 

OUT Buf Endereço para enviar buffer 
IN Count Número de elemento a enviar 
IN Datatype Tipo de dados para enviar elementos buffer 
IN Source Identificador de fonte do processo ou 

MPI_ANY_SOURCE 
IN Tag Mensagem de etiqueta ou MPI_ANY_TAG 
IN com Manipulador de comunicação 
OUT Status Status do objeto(status)  
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 O comunicador padrão é nomeado MPI_COMM_WORLD para todas as funções 

acima, que identificam todos os processos envolvidos em uma computação. Outros 

argumentos têm tipo inteiro ou status. As funções MPI_INIT e MPI_FINALIZE são 

usadas para iniciar e fechar uma computação MPI respectivamente. MPI_INIT deve 

ser chamado antes de qualquer outra função MPI e deve ser chamado precisamente 

uma vez por processo. Nenhuma função de MPI adicional pode ser chamada depois de 

MPI_FINALIZE.   

 As funções MPI_COMM_SIZE e MPI_COMM_RANK determinam o número 

de processos na computação atual e o identificador designado ao processo atual, 

respectivamente. Os processos de um grupo são identificados com um identificador 

único. Por exemplo, considere o programa seguinte: 

 
Program main 
Begin 

MPI_INIT() 
MPI_COMM_SIZE(MPI_COMM_WORLD,count) 
MPI_COMM_RANK(MPI_COMM_WORLD,myid) 
Print(“ I am “, myid, “of”, count) 
MPI_FINALIZE() 

End 
 

 O padrão MPI não específica como uma computação paralela é iniciada. 

Porém, um mecanismo típico poderia ser um argumento de linha de comando que 

indica o número de processos que seriam criados, por exemplo, myprog -n 4, sendo 

myprog o nome do executável. Poderiam ser usados argumentos adicionais para 

especificar nomes de processadores em um ambiente de rede ou nomes executáveis 

em uma computação de MIPMD.   

 Se o programa é executado através de quatro processos, nós obteremos algo 

como a produção seguinte. A ordem na qual a produção aparece na tela não está 

definida: 
Eu sou 1 de 4  
Eu sou 3 de 4  
Eu sou 0 de 4 
Eu sou 2 de 4  
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   Finalmente, consideramos as funções MPI_SEND e MPI_RECV que são 

usados para enviar e receber mensagens, respectivamente. Uma chamada para 

MPI_SEND tem a forma geral MPI_SEND (buf, count, datatype, dest, tag, comm..) e 

específica que, uma mensagem que contém “count” elementos do datatype 

especificado com endereço “buf”, será enviada ao processo “dest” de identificador. 

Esta mensagem é associada com um envelope que inclui o “tag” especificado, o 

identificador do processo de fonte, e o comunicador especificado (comm.).   

 Uma chamada para MPI_RECV tem a forma geral MPI_RECV (but, count, 

datatype, source, tag, comm, status) é tentativa de receber uma mensagem que tem um 

envelope que corresponde ao “tag”, “fonte” e “comm” especificado, bloqueando, até 

que tal mensagem esteja disponível. Quando a mensagem chegar, são colocados 

elementos do “datatype” especificado no buffer com endereço de buff. Este buffer é 

garantido de ser suficiente para “count” elementos pelo menos. A variável “Status” 

pode ser usada para indicar sobre o tamanho, envelope, e fonte da mensagem recebida 

subseqüentemente.   

 Finalmente, mencionaremos linguagens de programação para MPI. As 

maiorias das implementações de MPI são feitas para as linguagens C e Fortran. 

Linguagens de programação diferentes têm sintaxes diferentes que refletem as 

peculiaridades da linguagem. Fontes de diferença sintática incluem o nome da função, 

o mecanismo usado para códigos de retorno, a representação do ponteiro usado para 

acessar estrutura de dados específicos como os comunicadores, e a implementação do 

status datatype devolvidas por MPI_RECV. O uso de ponteiros esconde a 

representação interna de estruturas de dados MPI 

 

3.5 Determinismo 
  

 Antes de proceder a aspectos mais sofisticados de MPI, consideramos o tópico 

importante de determinismo. Programação com passagem de mensagem não são 

determinísticos por padrão. A ordem de chegada de mensagens enviadas de dois 

processos, A e B, para um terceiro processo, C não está definido. Porém, MPI garante 

que duas mensagens enviadas de um processo A para outro processo B, chegará na 

mesma ordem enviada. É a responsabilidade do programador assegurar que uma 

computação seja determinismo quando for o caso. 
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 Em um modelo de programação de canais, determinismo é garantido com a 

definição de canais separados para comunicações diferentes, e garantido que cada tem 

um único escritor e um único leitor. Conseqüentemente, um processo C pode 

distinguir mensagens recebidas de A ou B quando eles chegam em canais separados. 

MPI não suporta canais diretamente, mas provê mecanismos semelhantes. Em 

particular, permite uma operação receptora para especificar uma fonte, tag, e ou 

contexto.    

 O parâmetro “fonte” que consta na função de MPI_RECV permite o 

programador para especificar que mensagem será recebida de um único processo 

nomeado (especificado por seu identificador de processo), ou de qualquer processo 

(especificou pelo valor especial MPI_ANY_SOURCE). A opção posterior permite um 

processo a receber dados de qualquer fonte. Especificando umafonte é preferível 

porque elimina erros devido a mensagens que chegam na ordem dependente de tempo. 

 “Tags” de mensagem provêem um mecanismo adicional para distinguir entre 

mensagens diferentes. Um processo deve associar um “Tag” com a mensagem antes 

de enviar. Isto é alcançado pelo campo “Tag” na chamada de MPI_SEND. Um 

processo receptor pode especificar que deseja receber mensagens com um “Tag” 

especificado ou com qualquer “Tag” (MPI_ANY_TAG).   

 

 

3.6 Operações Globais 
 

 Algoritmos paralelos pedem freqüentemente operações de comunicação 

coordenadas que envolvem vários processos. Por exemplo, todos os processos podem 

precisar cooperar para transpor uma matriz distribuída ou somar um conjunto de 

números distribuídos, um por processo. Claramente, estas operações globais podem 

ser implementadas por um programador que usa funções enviar e receber. Para 

conveniência e para permitir implementações aperfeiçoadas, MPI provêem também 

um conjunto de funções de comunicação coletivas especializadas que executam 

operações geralmente usadas neste tipo. Estas funções incluem o seguinte: 

 

• Barrier: Sincroniza todos os processos 
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• Broadcast: Envia dados de um processo para todos os processos 

• Gather: Junta dados de todos os processos para um processo 

• Scatter: Espalha dados de um processo para todos os processos 

• Reduction: somas, multiplicação, etc., sobre dados distribuídos.   

 

 Estas operações são resumidas na tabela 3.2. Todos são executados 

coletivamente, significando que cada processo em um grupo de processo chama a 

rotina de comunicação com os mesmos parâmetros.   

  

3.6.1 Barrier 
 

 MPI_BARRIER é usado para sincronizar a execução de um grupo de 

processos. Nenhum processo volta desta função até que todos os processos a chamem. 

Uma barreira é um modo simples de separar duas fases de computação para garantir 

que mensagens geradas em duas fases não se misturem. Por exemplo, uma chamada 

para MPI_BARRIER poderia ser inserida antes da segunda operação SEND, para 

assegurar execução determinismo.   

 

3.6.2 Movimento de dados 
 

 MPI_BCAST, MPI_GATHER e MPI_SCATTER são rotinas de movimento 

coletivo nas quais todos os processos interagem com um processo de raiz distinto para 

difundir, juntar ou espalhar dados, respectivamente. A operação destas funções é 

ilustrada na figura 3.1. 

 Em cada caso, os primeiros três argumentos especificam o local (inbuf) e tipo 

(intype) dos dados a serem comunicados e o número de elementos a serem enviados a 

cada destino (incnt). Outros argumentos especificam o local e tipo do resultado 

(outbuf, outtype) e o número de elementos a serem recebidos de cada fonte (outcnt). 
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Tabela 3.2: Funções MPI de comunicação global. 

 

MPI_BARRIER(comm) 
Sincronização global 

IN Com Communicator handle  
MPI_BCAST(inbuf, incnt, intype, root, comm) 
Broadcast dados de raiz para todos os processos 

IN Inbuf Endereço do input buffer ou output buffer na raiz 
escolhida. 

IN Incnt Número de elementos num input buffer 
IN Intype Tipo de dados de elementos input buffer 
IN Root Identificação de processo de raiz. 
IN Com Communicator handle  

MPI_GATHER(inbuf, incount, intype, outbuf, outcount, outtype, root, comm) 
MPI_SCATTER(inbuf, incount, intype, outbuf, outcount, outtype, root, comm) 
Funções de movimento de dados coletivas 

In Inbuf Endereço de input buffer 
IN incnt Número de elementos enviados para cada 
IN intype Tipo de dados de elementos input buffer 
OUT outbuf Endereço de output buffer 
IN outcnt Número de elementos enviados para cada 
IN outtype Tipo de dados de elementos output buffer 
IN root Identificação de processo de raiz 
IN com Communicator handle  

MPI_REDUCE(inbuf, outbuf, count, type, op, root, comm) 
MPI_ALLREDUCE(inbuf, outbuf, count, type, op, comm) 
Funções de redução coletivas 

In Inbuf Endereço de input buffer 
OUT Outbuf Endereço de output buffer 
IN Count Número de elementos num input buffer 
IN Type Tipo de dados de elementos do buffer 
IN Op Operação aritmética a ser realizada nos dados 
IN Root Identificação de processo de raiz 
IN Com Communicator handle  
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Figura 3.1: Funções MPI de movimentação de dados coletivos. 

 

 MPI_BCAST implementa um difusão de dados um-para-todos. A operação de 

difusão se dá por meio de um único processo nomeado raiz (root), que envia os 

mesmos dados a todos os outros processos. Cada processo recebe estes dados do 

processo raiz. No momento da chamada, os dados são movidos para inbuf do processo 

raiz e contem tipo de dados específico “intype” com “incnt” elementos. Depois da 

chamada, os dados são reproduzidos em inbuf de todos os processos. Como inbuf é 

usado para entrada na raiz e para saída em outros processos, inbuf tem tipo INOUT. 

 MPI_GATHER implementa uma operação de recolher dados de forma todos-

para-um. Todos os processos (inclusive o processo raiz), enviam dados localizados em 

“inbuf” para a raiz. Este processo coloca os dados em locais em outbuf contínuo e sem 

escrever sobre os dados no buffer, com os dados de um processo “i” que precede o do 

processo “i+1”. Conseqüentemente, o outbuf no processo de raiz deve ser P vezes 
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maior que inbuf, sendo P o número de processos que participam na operação. O outbuf 

em processos diferente de à raiz é ignorada. 

 MPI_SCATTER implementa a operação que espalha dados dos processos de 

maneira um-para-tudo; é o contrário de MPI_GATHER, um processo especificado 

chamado raiz envia dados a todos os processos, enviando a i-ésima porção para seu 

inbuf para processo i; cada processo recebe dados do raiz em outbuf. 

Conseqüentemente, o inbuf em processo raiz deve ser P vezes maior que outbuf. Note 

as diferenças entre esta função e MPI_BCAST: enquanto em MPI_BCAST todo 

processo recebe o mesmo valor do processo raiz, em MPI_SCATTER todo processo 

recebe um valor diferente. 

 

3.6.3 Operações de Redução 
  

 As funções MPI_REDUCE e MPI_ALLREDUCE implementam operações de 

redução. Eles combinam os valores providos no buffer de entrada de cada processo, 

usando uma operação “op” específica, ou devolve o valor combinado para ao output 

buffer do processo raiz (no caso de MPI_REDUCE), ou para o output buffer de todos 

os processos (no caso de MPI_ALLREDUCE). A operação é aplicada em cada um dos 

valores das contas providenciados para cada processo. Todas as operações devolvem 

“count” valores com o mesmo datatype ao operando. Operações válidas incluem 

máximo e mínimo (MPI_MAX e MPI_MIN); soma e produto (MPI_SUM e 

MPI_PROD); e operações lógicas como ou, e, ou exclusivo (MPI_LAND, MPI_LOR, 

MPI_LXOR).   

 O uso de operações scatter e gather para transferir dados é particularmente 

simples e conveniente. Porém, note que o uso deles neste exemplo é não escalávél. 

Quando nós resolvemos problemas maiores, limitações de armazenamento nos 

impedirão eventualmente de acumular todos os dados em um único processo. Além 

disso, o custo de comunicação associado pode ser proibitivo. 

 

3.7 Modularidade 
   

 MPI apóia programação modular por seu mecanismo comunicador que provê a 

informação necessária para construir programas modulares, permitindo a especificação 
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de componentes de programa que encapsulam operações de comunicação internas e 

que provêem um nome local de um grupo de processos.    

 Uma operação de comunicação MPI específica sempre um comunicador. Isto 

identifica o grupo de processos que estão comprometidos na operação de comunicação 

e o contexto, nos quais, a comunicação acontece. Grupos de processo permitem que 

um subconjunto de processos comunicam entre eles usando identificadores de 

processo locais e executam operações de comunicação coletivas sem envolver outros 

processos. O contexto forma parte do envelope associada com uma mensagem. Um 

receptor de operação só pode receber uma mensagem se a mensagem fosse enviada no 

mesmo contexto. Conseqüentemente, se duas rotinas usarem contextos diferentes para 

a comunicação interna deles, pode haver algum perigo das suas comunicações serem 

confundidas.   

 Nas seções precedentes, todas as operações de comunicação usaram o 

comunicador padrão MPI_COMM_WORLD, que incorpora todos os processos envolvidos 

em uma computação de MPI e define um contexto padrão. Nós definimos algumas das 

funções que permitem os comunicadores a usar de uns modos flexíveis e são 

implementadas em PMPI: 

 

• MPI_COMM_DUP: o programa pode criar um comunicador novo que 

inclui o mesmo grupo de processo e, em um contexto novo, para garantir 

que comunicações executadas para propósitos diferentes não serem 

confusas.   

• MPI_COMM_SPLIT: o programa pode criar um comunicador novo que 

inclui apenas um subconjunto de um determinado grupo de processos. 

Estes processos podem se comunicar entre eles, sem medo de conflito com 

outras computações simultâneas.    

• MPI_COMM_FREE: esta função pode ser usada para liberar um 

comunicador criado usando o precedendo duas funções. 

  

 Estas funções são resumidas na tabela 3.2. 
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Tabela 3.2: Funções MPI de comunicadores. 

 

MPI_COMM_DUP(comm, newcomm) 
Cria novo comunicador: mesmo grupo mas novo contexto 

IN comm Comunicador para duplicar 
OUT newcomm Novo comunicador duplicado  

MPI_COMM_SPLIT(comm, color, key, newcomm) 
Divide grupo para subgrupos distintos 

In comm Comunicador 
IN Color Subgroup control (integer) 
IN key Process id control (integer) 
OUT newcomm Novo comunicador   

MPI_COMM_FREE(comm) 
Elimina comunicador 

IN com Comunicador  
 
 

3.8 Resumo 

 

 Neste capítulo falamos sobre a biblioteca de passagem de mensagem MPI 

utilizada para programação paralela e distribuída. As características principais do 

modelo de programação de passagem de mensagem do MPI é como segue: 

 

• Uma computação consiste de um conjunto normalmente fixo de processos 

pesados, cada um com um identificador diferente (inteiros de 0 a P-1).   

• Processos interagem trocando mensagens com tipos pré-definidos, 

envolvendo-se em operações de comunicação coletivas, ou processando 

mensagens pendentes.   

• Modularidade é apoiada por comunicadores que permitem subprogramas 

encapsular operações de comunicação e ser combinada em composições 

seqüenciais e paralelas.   

• Determinismo não é garantido e pode ser alcançado via programação. 
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 As funções apresentadas neste capítulo, principalmente, podem compor 

qualquer computação de MPI que o programador pode precisar. As funções 

apresentadas são implementadas no PMPI, que veremos no capítulo seguinte.   
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Capítulo Quatro - Arquitetura do PMPI 
 

4.1 Introdução 
 

A idéia inicial do PMPI foi construir uma infra-estrutura de middleware que 

possa ser usada em computação em grid. Com a idéia sendo desenvolvida, verificou-

se que esta era muito ampla para ser explorada completamente dentro de uma 

dissertação de mestrado. Então, extraímos apenas uma parte da idéia que é focalizada 

na computação paralela usando o padrão MPI. Esta parte foi implementada como um 

componente nesta dissertação e adquiriu o nome PMPI, as iniciais de “Poli Message 

Passing Interface”.  

Para não perder o foco principal da idéia do projeto, discutimos as construções 

da infra-estrutura do PMPI que serão componentes, quando implementadas. Pode ser 

usado como infra-estrutura para uma computação em grid (nosso objetivo secundário 

nesta dissertação). Conseqüentemente, a infra-estrutura do PMPI será composta de 

vários componentes. Um deles, o componente PMPI que é o foco desta dissertação. 

Desta forma, quando dissermos PMPI, deve ser entendido que estamos nos referindo 

ao componente PMPI e não infra-estrutura de middleware PMPI. 

PMPI permite aos programadores de explorar as suas habilidades e talentos 

usando as linguagens de programação preferidas nas aplicações MPI em sistemas 

heterogêneos. O objetivo do PMPI é oferecer aos programadores e pesquisadores um 

framework que cuida da infra-estrutura de comunicação entre os modos heterogêneos 

em uma computação paralela de maneira transparente, robusta e segura. Desta 

maneira, o programador é fica livre para se concentrar nos elementos específicos da 

aplicação MPI. 

 A arquitetura proposta inicialmente é um middleware composto de três 

componentes: Agente, componente PMPI (o foco desta dissertação) e um Portal (Plug-

In-Portal), além de um programa iniciador que tem a função de iniciar a computação 

paralela. O middleware PMPI oferece interfaces e serviços dos quais os 

programadores podem usar para executar processos paralelos dentro de um grid.  

 Na seção seguinte, justificamos porque escolhemos o Dotnet Framework, 

como a máquina virtual para nosso projeto. Demostramos as diferenças que existem 

entre o Dotnet Framework e Java, e como eles se comparam. Depois, dissertamos 
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sobre o Dotnet Remoting que foi introduzido ao término de capítulo dois e explicamo-

lo com mais detalhes. 

 

4.2 Por que o Dotnet Framework? 
 

Uma das primeiras perguntas que podem surgir é porque escolhemos o Dotnet 

Framework e não outra plataforma qualquer, como Java, por exemplo. Justificaremos 

a nossa escolha, dedicando esta seção para explicar algumas características do Dotnet 

Framework e compará-la com os padrões abertos existentes e como integrá-los. 

 
Se compararmos Java e Dotnet Framework de acordo com a figura 4.1, 

podemos dizer o seguinte: 

 

• O ambiente da linguagem Java é equivalente ao Dotnet Framework; 

• O bytecode Java é equivalente à linguagem intermediária (IL); 

• A Máquina Virtual Java (JVM) é equivalente ao Common Language 

Runtime (CLR). 

 

   Como o Dotnet Framework e Java são muito parecidos um com outro, o 

número das opções de intra-operabilidade entre ambos são muitos. Esta gama larga de 

Código fonte em 
linguagem .NET 

Linguagem 
Intermediária (IL) 

Código Nativo 

Compilação 

JIT 

.NET 

Código fonte 
Java 

ByteCode Java 

Código Nativo 

Compilação 

JIT 

Java 

Figura 4.1: Comparando .NET com Java. 
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opções permite o desenho de várias estratégias para desenvolvimento de aplicações 

que tem intra-operabilidade entre Dotnet e Java. A opção de intra-operabilidade 

principal disponível hoje é como segue: 

 

• Compilar código C# para Bytecode Java: Usado para integrar código C# 

existente nas aplicações Java. Isto pode ser feito usando ferramentas como o 

compilador cscc do Portable.NET do projeto DotGNU; 

• Compilar Java para IL: Usado para integrar código Java existente às 

aplicações Dotnet e pode ser feito com uma variedade de ferramentas, 

inclusive o Portable.NET e o Microsoft Visual J#; 

• Traduzir o IL em Bytecode Java: Útil para integrar “assemblies” Dotnet 

existentes e aplicações Java, e pode ser feito com o Jbimp da Microsoft, iHUB 

Java 2NET Bridge da Stryon e o Visual MainWin para plataforma J2EE da 

Mainsoft. 

• Traduzir Bytecode Java para IL: Integra “assemblies” Java existentes e 

aplicações com Dotnet, como implementado pelo iHUB NET2java Bridge da 

Stryon ou o programa de fonte aberta IKVM.   

• Traduzir Java em C#: Útil para traduzir código fonte Java para C# e pode ser 

feito com o Microsoft Java Language Conversion Assistant. 

• Traduzir Assemblies Dotnet para Java: Pode ser usado para traduzir 

“assemblies” e aplicações Dotnet existentes para a Java e podem ser feitos 

usando ferramentas como o iNETIL2java de Stryon.   

 

Como temos mostrado, Java e Dotnet são interoperáveis. Desta forma, o 

assunto em pauta é "O meu é melhor que o seu", tão popular com os fundamentalistas 

de tecnologia, o que é largamente irrelevante. A única vantagem notável de Dotnet 

sobre Java em interoperabilidade é que o Dotnet Framework atende a muitas 

linguagens de programação, inclusive Java; o que é um mérito para o uso de Dotnet 

Framework.   
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4.3 Por que Dotnet Remoting para Interoperabilidade? 
 

Interoperabilidade pode ser definida como a capacidade de dois ou mais 

sistemas operarem juntos efetivamente, pela troca de informação ou pelo fornecimento 

e consumo de serviços pré-definidos. No contexto de Dotnet, interoperabilidade 

relaciona-se à habilidade de programas Dotnet de comunicar com outros programas, 

que podem ou não estar executando dentro do CLI do Dotnet, e estão executando 

provavelmente em sistemas operacionais e plataformas de hardware diferentes.    

A base para fazer qualquer sistema interoperável envolve o uso de um 

mecanismo de comunicação pré-definido. Isto poderia ser teoricamente qualquer coisa 

como formato de arquivo compartilhado ou interface binária de protocolo de rede. 

Para maximizar o potencial de um sistema interoperável, temos que usar algum 

mecanismo pré-definido existente ou definir um novo mecanismo. Para Dotnet, usar 

mecanismos pré-definidos significa uma das escolhas seguintes: 

 

• Webservices: Webservices são uma forte tendência de sistemas interoperáveis, 

e provêem um mecanismo de comunicação comum para a variedade mais 

abrangente de tecnologias e plataformas. Embora Webservices tenham menos 

desempenho comparado ao desempenho de tecnologias alternativas, eles são 

ideais para servir aplicações de clientes desconhecidos ou aplicações do outro 

lado de um firewall; 

• Arquitetura baseada em componentes: Construindo um sistema com uma 

arquitetura de componentes comum, o sistema pode comunicar facilmente com 

outros sistemas que usam a mesma arquitetura de componentes. Embora o 

Dotnet não defina uma arquitetura de componentes no senso tradicional do 

Componente Object Model (COM) ou Common Object Request Broker 

Architecture (CORBA), o Dotnet é, no entanto, uma opção satisfatória para 

integrar sistemas existentes;  

• Dotnet Remoting: A solução geralmente ideal para sistemas Dotnet 

interoperáveis é a infra-estrutura de Dotnet Remoting que é um mecanismo 

altamente configurável para acessar objetos remotamente. Embora Remoting 

geralmente seja considerado para suportar interoperabilidade entre 

implementações Dotnet, o projeto Remoting.Corba demonstra que Remoting 
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também pode ser usado para interoperar com sistemas que não rodam sob a 

plataforma Dotnet; 

• Protocolos de rede: Devido ao fato que vários protocolos de redes bem 

definidos executarem tarefas específicas, faz sentido usar um protocolo 

existente que implemente os serviços exigidos. Um número crescente de 

assemblies Dotnet implementam vários protocolos de rede e são uma base 

ideal por fazer sistemas de tipo específico interoperáveis; 

• Formato de Dados Comum: O modo mais simples para dois sistemas 

interoperarem é compartilharem dados em formato pré-definido. Por causa da 

linguagem de marcação extensível XML ser agora o formato de fato para troca 

de dados e o Dotnet conter uma larga gama de classes que controla arquivos 

XML, o modo mais simples para fazer um sistema interoperável é produzir ou 

consumir arquivos XML que aderem a um esquema pré-definido.   

 

Com esta grande variedade de mecanismos, Dotnet permite-nos selecionar o 

mecanismo certo de interoperabilidade para atender as exigências exatas de qualquer 

aplicação. Como primeira tentativa, e porque protocolos de rede são mais complexos 

de usar, embora sejam mais rápidos, e porque Webservices não podem igualar o 

desempenho de outras opções, escolhemos o Dotnet Remoting como o mecanismo de 

interoperabilidade para o PMPI.   

     

4.4 Arquitetura do Dotnet Remoting 
 

 Dotnet Remoting é o mecanismo que permite objetos, executando em domínios 

de aplicações diferentes, comunicar-se entre si, independente se estão executando em 

domínios de aplicação diferentes em um único processo, em processos diferentes no 

mesmo computador ou em processos diferentes executando em vários computadores 

que estão conectados em uma rede. 

 O modelo de objetos do Dotnet Remoting oferece suporte para extender e 

anular comportamentos padrão dos objetos e especificar comportamentos 

personalizados, e faz muitas coisas como a interceptação e o ciclo de vida dos 

formatadores de mensagem. Dotnet Remoting é um tópico complexo e muito grande. 

Embora tenhamos introduzido uma visão geral de Dotnet Remoting no capítulo dois, 
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dedicaremos o resto desta seção para discutir um pouco mais, desde que é o 

mecanismo escolhido para interoperabilidade do PMPI. Embora Remoting geralmente 

seja considerado apenas no contexto de aplicações distribuídas, realmente contém um 

mecanismo de interceptação avançada que permite serviços personalizados ser 

encaixado em chamadas de métodos.   

 O Dotnet Remoting é uma parte fundamental da infra-estrutura do CLI, e tanto 

o Microsoft Dotnet como o Mono contêm implementações altamente compatíveis de 

Remoting. Estas implementações podem ser acessadas programaticamente pelo 

namespace System.Runtime.Remoting.   

 No final desta seção, explicaremos conceitos novos que são contexto, domínio 

de aplicação, marshaling de objetos, proxies, mensagens, formatadores, canais e tipos 

de ativação para objetos Dotnet Remoting. Estes conceitos são importantes para 

personalizar o comportamento do Dotnet Remoting na interceptação das mensagens. 

4.4.1 Contextos a Domínio de Aplicação 
 

 Todo domínio de aplicação pode ser subdividido em vários contextos, cujas 

comunicações entre contextos diferentes são controladas pelo Dotnet Remoting. A 

barreira principal para chamadas de métodos é o contexto. Cada objeto é criado em um 

contexto, e quando dois objetos precisam se comunicar, o método de comunicação 

depende se eles pertencem ao mesmo contexto ou não. Se pertencerem ao mesmo 

contexto, então a memória compartilhada é usada para comunicação entre os objetos. 

Se os objetos pertencem a contextos diferentes, então Dotnet Remoting é usado para a 

comunicação. Cada domínio de aplicação é criado no contexto de número zero como 

padrão. Podemos criar tantos contextos quanto quisermos. Quando não especificamos 

um contexto o objeto é criado no contexto padrão do domínio de aplicação. Podemos 

comparar o contexto do CLR como um processo do sistema operacional. O contexto 

define o escopo e segurança dos métodos de objeto. Cada processo no sistema 

operacional pode executar vários contextos independentes se eles pertencerem ao 

mesmo domínio de aplicação. É responsabilidade do CLR verificar a segurança do 

acesso da memória no código antes de executá-lo.  
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4.4.2 Marshaling 
 

 Antes que um objeto possa ser usado entre os limites dos contextos, o 

Remoting deve ser preparado para uma comunicação em um processo conhecido como 

Marshaling. Dependendo dos detalhes de implementação das classes, o Marshaling 

pode ser feito de três modos diferentes: unmarshalable, marshal-by-value e marshal-

by-reference. 

 O caso mais simples de Marshaling que não é tecnicamente um tipo de 

marshaling - é para um objeto não ter Marshaling. Significa que não pode ser usado 

para cruzar um limite de Remoting, ou em outras palavras, a comunicação é feita entre 

objetos dentro do mesmo contexto. 

 Para objetos marshal-by-value, uma cópia física do objeto é construída para ser 

passada pelo limite de Remoting, como mostrado na figura 4.2 abaixo.  

 

 
 

     Deste modo, objetos marshal-by-value estão conceitualmente iguais aos 

parâmetros por valor, que são parâmetros declarados sem  referência. Para especificar 

que uma classe deveria criar objetos que são marshal-by-value, a classe pode ser 

declarada com o atributo “Serialization”, caso em que todos os campos públicos e 

privados são serializados com o objeto, ou deveria implementar o interface ISerialize, 

caso em que a serialização do objeto pode ser personalizada.   

 A opção final de marshalling é para objetos serem marshal-by-reference, da 

qual é ilustrada na figura 4.3 abaixo.   
`

 

Domínio da Apl. 

Objeto 
Cliente 

Domínio da Aplicação 

Objeto 
Cliente 
 

Objeto 
Proxy 

Figura 4.3: Marshal by reference. 

App Domain 

Objeto 
Cliente 

App Domain 

Objeto 
Cliente 

Objeto 
Serializado 

Figura 4.2: Marshal by value. 
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 Quando criamos uma instância do objeto, ele permanece fisicamente no 

domínio de aplicação.  Qualquer objeto que for acessá-lo de domínios de aplicação 

externos deve se comunicar usando um objeto proxy. O objeto cliente interage com o 

proxy como se fosse o objeto de servidor, e os objetos proxy lidam com o controle de 

chamada dos métodos do Remoting. Para um objeto ser Marshalled por referência 

deve ser criado uma instância de uma classe que herda diretamente ou indiretamente 

da classe de MarshalByRefObject.   

 

4.4.3 Proxies e Mensagens 
 

 Quando um cliente interage com um objeto de maneira marshal-by-reference, 

o objeto cliente trata, ao invés do objeto remoto, um objeto chamado proxy 

transparente, que é gerada automaticamente pelo CLI. Quando o Proxy transparente, 

recebe a chamada de método, ele verifica o número e tipo dos parâmetros da chamada, 

e depois de conferir que os parâmetros são válidos, empacota a chamada de método 

em um objeto que implementa a interface de IMessage. Depois que o objeto IMessage 

for criado, é passado a um objeto RealProxy que também é gerado automaticamente 

pelo CLI. Ao contrário do Proxy transparente, a implementação do RealProxy pode 

ser anulada e pode ser fornecido um mecanismo para implementar soluções de 

Remoting personalizados.   

  

4.4.4 Formatadores e Canais 
 

 Depois que o RealProxy recebe uma mensagem, ele passa a mensagem ao 

longo de uma cadeia de objetos chamada “sink objects”, cada um dos quais pode 

realizar um processamento arbitrário na mensagem. O último objeto na cadeia de 

“sink” é um objeto no canal que usa um objeto “formatter” para codificar a mensagem 

e transportar a mensagem usando um protocolo específico.   

 O Dotnet Framework vem com duas implementações de sinks no canal de 

transporte: TcpChannel e HttpChannel. O Tcpchannel formata mensagens com a 

classe Binaryformatter e tem um bom desempenho porque usa o TCP/IP, não sendo 

adequado para uso com firewalls. De outro lado, o Httpchannel formata mensagens 
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que usam a classe de Soapformatter. Isto resulta em pacotes maiores que o 

Tcpchannel, mas que podem ser roteados por firewalls.  

 Quando a mensagem chega ao domínio de aplicação do outro lado, é recebida 

por um objeto Channel, desformatado por um objeto Formatter, e passa por uma 

cadeia de “sink”. O objeto final na cadeia de “sink” é um Stackbuilder que 

desempacota o Imessage e chama o método real do objeto no servidor.    

 Se o método que é chamado tem qualquer referência ou parâmetros externos, 

ou um valor de retorno, depois que a chamada de método estiver completa, o processo 

é invertido e os resultados são mandados de volta ao cliente em um objeto de 

mensagem novo.   

   

4.4.5 Tipos de Ativações 
 

 Um ponto final que necessitamos saber sobre Dotnet Remoting é que objetos 

marshal-by-reference vêm em duas variedades: objetos ativados pelo cliente (client-

activated) e objetos bem conhecidos (Well-Known-Objects) 

 Os objetos ativados pelos clientes são criados no servidor assim que o cliente 

chame palavra chave “new”, semelhante a objetos que são criados dentro do domínio 

de aplicação do cliente. Um objeto ativado pelo cliente pode servir a uma única 

aplicação de cliente, e se a aplicação do cliente cria dois objetos ativados pelo cliente 

do mesmo tipo, são criados dois instâncias dentro do domínio de aplicação remoto.   

 Objetos “well-known” são criados no servidor quando um cliente fizer uma 

chamada de método do objeto em vez de cliente chamar palavra chave “new”, que de 

fato economiza uma ida-e-volta à rede. A criação de objetos “Well-Known” não 

podem ser separadas de uma chamada método, elas só podem ser criadas com um 

construtor de classe padrão.   

 Existem dois tipos diferentes de objetos “well-known”: objetos singleton e 

objetos single-call. Um objeto singleton podem ter apenas uma instância da classe 

dentro de um domínio de aplicação. Isto quer dizer que não importa quantos clientes 

comunicam com um objeto singleton em um domínio de aplicação, eles são todos 

servidos pelo mesmo objeto.  

 Em contraste, objetos single-call são criados quando uma mensagem é 

recebida de um cliente, e eles são destruídos assim que a mensagem é processada. Por 
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causa da natureza passageira de objetos single-call, eles são sem estado e escalam 

particularmente bem.   

 

4.5 Arquitetura do PMPI 
  

 Nesta seção, explicaremos a idéia geral do middleware PMPI. Como 

mencionamos anteriormente, PMPI, quando implementado completamente, é para ser 

aplicado para computação em grid. A arquitetura proposta é um middleware composto 

de três componentes: agente, PMPI e portal (PIP), além de um programa iniciador. O 

middleware oferece interfaces e serviços que os programadores usam para executar 

processos paralelos. Agora, discutiremos cada componente separadamente.   

 

  

Figura 4.4: Visão geral dos componentes do PMPI. 

 

O componente "agente" executa em cada nodo que participar na computação 

paralela. O agente servirá todos os outros nodos com interfaces e serviços pré-

definidos. Um das funcionalidades principais do componente agente é começar os 

processos requisitados nos nodos, onde cada processo é iniciado na CPU 

correspondente especificada pelo programa iniciador. O agente sempre deve estar 

executando no nodo antes de iniciar a computação paralela. Outros serviços que o 

componente de agente deve oferecer são: 

 

• Atualizar cada nodo com a informação necessária sobre a computação 

correndo com o comunicador padrão de MPI (MPI_COMM_WORLD), os grupos 
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existentes, o número de nodos que participam em um grupo de 

computação; 

• Manter os endereços de portal dos processos participando no caso deles 

executarem em domínios administrativos diferentes; 

• Manter as portas de entrada de firewalls no caso de alguns nodos estarem 

atrás de firewalls; 

• Fornecer a carga de CPU, o tamanho e uso da memória do nodo; 

• entre muitos outros serviços que podem ser estendidos de acordo com a 

necessidade que surgir durante a implementação. 

 

O componente PMPI, que é apresentado nesta dissertação, implementa as 

interfaces padrão mais utilizadas do MPI. Estas interfaces já estão especificadas pelo 

fórum do MPI e são usados mundialmente dentro de muitos programas científicos. 

O componente PMPI é o que o programador vê e usa. Os outros dois 

componentes são usados na infra-estrutura de middleware e não forneçe serviços 

diretamente aos programadores dentro de nosso escopo.  

Quando o componente PMPI recebe uma chamada a um comando MPI, o 

componente PMPI faz toda a comunicação com os nodos, formata as mensagens e 

envia-as ao destino exigido pelo programador. Este componente é o que interagirá 

com os processos paralelos correntes. 

O componente Portal (PIP - portal de conexão de dominós administrativos) 

será o ponto de articulação entre domínios administrativos diferentes. Sempre que um 

processo de MPI precisar se comunicar com outro processo MPI executando em 

domínio administrativo diferente e existir barreira de acesso, as chamadas serão 

dirigidas ao PIP que controla domínio administrativo do processo solicitante. O portal 

serve como proxy para o processo que solicitou a comunicação com processo MPI que 

executa em outro domínio administrativo. O agente manterá informações de como 

podem ser acessados outros nodos. Um nodo pode comunicar com outro nodo de 

quatro modos diferentes: 

 

• Acesso direto: neste caso, há nenhuma barreira e restrições (autoridade de 

acesso ou restrição de acesso). Um nodo pode conectar outros nodos 
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localizados diretamente em outros domínios administrativos sem a 

necessidade de solicitar o serviço do PIP; 

• Barreira remota: neste caso, o nodo local pertence a um domínio 

administrativo que não tem nenhuma restrição, mas o nodo remoto 

pertence a um domínio administrativo que tem algum tipo de restrição 

(autoridade ou restrição de acesso). Neste caso, o nodo local tem que 

enviar as chamadas ao PIP do domínio administrativo remoto. O PIP 

remoto redireciona as chamadas ao nodo remoto. A mensagem é devolvida 

usando a rota inversa. Em outras palavras, o PIP remoto serve como proxy 

do nodo remoto; 

• Barreira local: neste caso, o nodo remoto pertence a um domínio 

administrativo que não tem nenhuma restrição, mas o nodo local pertence a 

um domínio administrativo que tem algum tipo de restrições (autoridade ou 

restrição de acesso). Neste caso, o nodo local tem que enviar as chamadas 

ao PIP do domínio administrativo local. O PIP redireciona as chamadas ao 

nodo remoto. A mensagem é devolvida usando a rota inversa.  O PIP local 

serve como proxy do nodo local; 

• Barreiras local e remota: neste caso, ambos os nodos locais e remotos 

pertencem a domínios administrativos que têm algum tipo de restrição 

(autoridade de acesso ou restrição de acesso). Neste caso, o nodo local tem 

que enviar as chamadas ao PIP do domínio administrativo local. O PIP 

local redireciona as chamadas ao PIP do nodo remoto. O PIP do nodo 

remoto redireciona a mensagem ao nodo remoto. A mensagem é devolvida 

usando a rota inversa.  Neste caso, o PIP local e o PIP remoto servem como 

proxies do nodo local e do nodo remoto, respectivamente. 

 

O agente de cada nodo fornece informação de como cada nodo pode ser 

acessado e onde fica situado. Uma vez que uma computação é iniciada, o programa 

iniciador supre os nodos com as informações exigidas. Depois, os agentes devem se 

comunicar a cada intervalo de tempo e trocar dados para se manterem atualizados.   

O programa iniciador será o programa usado para começar uma computação 

paralela. O programador passa ao programa iniciador um arquivo de configuração que 

contém os nodos que participarão na computação paralela, além dos processos que 

participarão e em qual CPU que cada processo executará. O programa iniciador extrai 



 

 

67 

a informação necessária do arquivo da configuração e usa a interface oferecida pelo 

componente Agente para realizar a tarefa de iniciar a computação MPI. O componente 

Agente, que estará executando em cada nodo, começará o processo exigido na CPU 

especificada. 

Os três componentes Agente, PMPI e o Portal (PIP) formam a infra-estrutura 

de middleware que permitirá os programadores a escrever programas para computação 

em grid.  

A figura 4.5 mostra uma visão geral de cinco nodos que usam PMPI dentro do 

mesmo domínio administrativo.   

 

 
Figura 4.5: Visão geral do PMPI no mesmo domínio administrativo. 

 

4.5.1 O Componente PMPI 
 

O componente PMPI expõe a interface MPI padrão aos programadores. Esta 

interface é composta por construções no topo do Dotnet Remoting. Se os dois 

processos que se comunicam pertencerem ao mesmo domínio administrativo ou se 

pertencerem a dois domínios administrativos entre os que não têm nenhuma barreira, 

então um objeto do Dotnet Remoting será usado para estabelecer todas as 

comunicações MPI. Se os dois processos estiverem executando em domínios 

administrativos que expõem alguma barreira ou restrição, então a comunicação é 

estabelecida pelo PIP dos domínios administrativos.   
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Figura 4.6: Visão em camadas do componente PMPI. 

 

A figura 4.6 mostra uma visão em camadas do componente PMPI. A primeira 

camada expõe a interface aos programadores. Esta interface simplesmente é a 

interface padrão do MPI. O programador pode chamar estas interfaces como métodos 

no objeto PMPI. Quando uma interface é chamada, PMPI usa a infra-estrutura 

personalizada do Dotnet Remoting para executar a chamada. Neste momento, o 

processo do cliente ativa um objeto remoto e são criados dois objetos Proxy. Como 

sugere seu nome, um objeto Proxy é um substituto para o objeto remoto real no 

domínio local. O objeto Proxy tem os mesmos métodos e propriedades como o objeto 

remoto; a única diferença é que não faz nada de fato. O Proxy transparente intercepta 

todas as chamadas de métodos dirigidas ao objeto remoto, e passa estes para o Proxy 

real. O Proxy real nunca é acessado diretamente, mas controla toda comunicação de 

saída. O Proxy real pode ser estendida e personalizada para fazer coisas específicas, 

como balanceamento de carga e tolerância a falhas.  O Proxy real será composto de 

dois módulos: um que soluciona o endereço de nodos de destino e em qual domínio 

administrativo executa, e o outro é a implementação real do Proxy. Isto nos permitirá 

dirigir as chamadas para o portal PIP do nodo de destino para outros objetos remotos 

(desde que neste caso os nodos estejam em domínios administrativos diferentes).   

A figure 4.7 abaixo mostra um cenário de comunicação entre dois nós usando 

o Dotnet Remoting.  
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Figura 4.7: Visão da comunicação entre dois nodos. 

 

4.5.2 O Componente Agente 
 

A estrutura do componente Agente é mostrada abaixo na figura 4.8. O 

componente Agente pode ser uma construção no topo do Dotnet Remoting. A função 

principal do componente é iniciar o processo MPI e fornecer informação sobre os 

nodos executando no grid.    

A arquitetura do objeto Agente é igual ao objeto PMPI. Desta forma, a 

diferença principal esta nas interfaces que implementa. Como dissemos mais cedo, a 

interface oferecida pelo componente Agente deve ser usada pela infra-estrutura de 

middleware e não pelos programadores.   

 

 
Figure 4.8: Visão em camadas do Agente. 
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4.5.3 O Componente PIP 
 

A estrutura do componente PIP (portal de interface de domínios 

administrativos) é mostrada abaixo na figura 4.9. O componente de PIP pode ser 

construída no topo de Webservices. Webservices tornaram-se um padrão que é 

implementado por quase todo qualquer domínio administrativo existente. Desta forma, 

a interoperabilidade entre domínios administrativos pode ser mantida aderindo a este 

padrão. A função principal deste componente é fornecer um portal para processos de 

MPI que executam em domínios administrativos diferentes. O componente PMPI 

usará o PIP de seu Proxy real do componente PMPI. Se, depois de solucionar o nome 

do nodo de destino, o PMPI descobrir que o outro nodo está executando em um 

domínio administrativo diferente, o componente de PMPI dirigirá então as chamadas 

MPI ao PIP, dependendo das barreiras existentes como foi explicado anteriormente. 

Cada domínio administrativo deveria ter um PIP, que corre em um computador 

conhecido aos componentes Agente, de todos os nodos participantes.     

  

 
Figure 4.9: Visão em camadas do PIP. 

     
4.6 Resumo 
   

 Neste capítulo revisamos os fundamentos do Dotnet Remoting usado na 

implementação do PMPI. Discutimos os componentes principais de middleware 

PMPI: os componentes PMPI, Agente e o portal PIP. Como dissemos, o propósito 

destes componentes é construir uma infra-estrutura de middleware para computação 

em grid. Nós mostramos uma visão com alto nível de abstração dos componentes. 

Nesta dissertação, será implementado o componente PMP, o assunto do próximo 

capítulo.  
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Capítulo 5 - Implementação do PMPI 
 

5.1 Introdução 
 

 Neste capítulo apresentamos detalhes da implementação do componente PMPI. 

Como dissemos anteriormente, o componente PMPI implementa um subconjunto do 

padrão MPI usando o Dotnet Remoting. Discutiremos as estruturas de dados, 

algoritmos e implementações usadas no componente PMPI. 

 Antes de continuar, devemos revisar um pouco os nossos objetivos desde que 

eles influenciaram as nossas escolhas durante a implementação. Se nos lembrarmos do 

capítulo dois, quando pretendemos criar tipos que são acessíveis de outras linguagens 

de programação, então precisamos só usar características da linguagem de 

programação que são garantidas estar disponível em todas as outras linguagens. Isto é 

alcançado com a limitação do código para comandos apoiados pelo Common 

Language Specification (CLS), que detalha, para os compiladores, o conjunto mínimo 

de características que eles têm que aceitar se estes compiladores forem usar o CLR. O 

CLR e o CTS oferecem muito mais características que o subconjunto definido pelo 

CLS. Assim, se não nos preocuparmos com operabilidade entre-linguagens, podemos 

desenvolver tipos muito ricos, só limitados pelo conjunto de característica da 

linguagem C# em nosso caso. 

 Porque nosso objetivo com o PMPI é atender a todas as linguagens do Dotnet, 

então deveremos nos limitar só a esses comandos disponíveis para o CTS. Para 

alcançar esta meta, com ajuda do compilador, escolhemos a linguagem de 

programação C# para a implementação do PMPI. Em C#, podemos orientar o 

compilador para gerar erros se usarmos comandos que não são suportados pelo CLS. 

Com ajuda do compilador, gerando erros em comandos não apoiados pelo CLS, 

podemos prevenir erros no uso do PMPI com várias linguagens de programação. Além 

desta característica, C# é considerada a linguagem de escolha de programação do 

Dotnet por muitas características que estão além do escopo desta dissertação. O mais 

importante motivo da escolha do C# é que o mesmo tem suporte no Mono. Assim, o 

mesmo código fonte do PMPI pode ser compilado em Dotnet Framework e Mono sem 

necessidade de alteração.  
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 Neste capítulo, começaremos definindo algumas das estruturas de dados de 

base e classes usados para construir o PMPI. Depois, explicaremos o administrador de 

conexão que administra as conexões com outros nodos que participam da computação 

MPI. Então, explicaremos como são implementadas as primitivas MPI_SEND e 

MPI_RECEIVE. Mostraremos como implementamos funções globais e finalmente 

como os comandos coletivos são implementados.  

 

5.2 Estruturas de Dados 
  

Nesta seção definiremos algumas estruturas de dados que são usadas no MPI. 

Definiremos a estrutura de dados usada para comunicadores, estados de mensagem, 

mensagens e estruturas de dados de sincronização. 

 

A - Comunicadores 

 

Dentro do PMPI, usamos dois identificadores para cada comunicador usado. O 

primeiro identificador para o comunicador é um valor inteiro e o segundo, o valor 

GUID. Cada identificador inteiro mapeia um identificador GUID. O primeiro é usado 

para a interface com o programador quando são chamadas as funções do MPI. O 

segundo identificador é usado nas comunicações de baixo nível. Note que dois nodos 

que têm o mesmo comunicador (diferente de MPI_COMM_WORLD) terão o mesmo GUID 

para o comunicador, mas cada nodo pode ter um valor inteiro diferente que é mapeado 

a este comunicador GUID. O valor de comunicador inteiro só é mapeado a seu GUID 

correspondente quando um nodo chama o nodo remoto durante a fase de comunicação. 

Para este propósito, usamos duas tabelas “Hash”: communicatorsIntToGuid e 

communicatorsGuidToInt. Como indicam os nomes, a primeira tabela Hash mapeia 

o comunicador que é usado na interface com o usuário ao GUID correspondente, e a 

segunda tabela Hash mapeia o GUID para um valor inteiro. 

Cada computação MPI inicia com o comunicador de padrão chamado 

MPI_COMM_WORLD. Mais comunicadores podem ser criados chamando a função 

MPI_COMM_DUP ou MPI_COMM_SPLIT. Desta forma, cada nodo pode participar da 

computação em comunicadores nos quais outros nodos não participam.   
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B - Estado da Mensagem 

 
 De acordo com o padrão MPI, cada mensagem deve ter um estado associado a  

ela, que pode ser examinado pelos processos em um modo que a função que a examine 

não bloqueie na chamada. Para este propósito, criamos uma estrutura chamada 

"Estado" que pode ser examinada pelos processos. A estrutura contém como campos  

a fonte e tag da mensagem. 

 

C - Mensagem 

 
 Para cada mensagem, independente se é enviada ou recebida, criamos uma 

classe chamada “Message” que representa as mensagens transmitidas. A classe de 

mensagens contém todos os dados necessários para controlá-la. As propriedades 

principais da classe “Message” e os métodos são: 

 

• Comunicador: comunicador que esta mensagem pertence; 

• Destino: o número de processo que esta mensagem é designada; 

• Source: o nodo fonte que enviou a mensagem; 

• Tag: o envelope que é associado com a mensagem; 

• Buffer: os dados recebidos ou enviados da mensagem; 

• Type: o tipo de dados conteúdos na mensagem; 

• Count: número de registros de dados no buffer do tipo “Type”; 

• Start Event: evento usado para sincronizar os threads dos processos. 

Trabalha em conjunto com evento “Finish Event”; 

• Finish Event: evento usado para sincronizar os threads dos processos. 

Trabalha em conjunto com “Start Event”.  

 

 

5.3 Iniciando uma Computação PMPI 
 

Para iniciar uma computação PMPI, precisamos declarar primeiro um objeto 

em nosso programa de tipo PMPI.MPI (instância de classe MPI do componente PMPI) 

e iniciar o objeto passando para construtor da classe os argumentos de linha de 

comando passado pelo programa Iniciador.  
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 O PMPI.MPI constrói as estruturas de dados necessárias, inicia o comunicador 

padrão MPI_COMM_WORLD, e carrega os dados da computação MPI do arquivo XML,                  

cujo nome é passado como argumento na linha de comando. Dentro do arquivo XML, 

a classe PMPI.MPI carrega os endereços de todos os nodos participantes e cria a 

camada de comunicação com cada nodo. 

    

5.4 Comunicação ponto-a-ponto: MPI_SEND e 

MPI_RECEIVE 
 

Enviar e receber mensagens através dos processos são os mecanismos básicos 

de comunicação no MPI. As operações de comunicação ponto-a-ponto básicas são 

MPI_SEND e MPI_RECEIVE. O seu uso é ilustrado no exemplo abaixo que é um 

código escrito usando C#. 

 
 class mmcsharp 
 { 
 [STAThread] 
 static unsafe void Main(string[] args) 
 { 

const int MASTER= 0; /* constant declaration */ 
 int numtasks,  /* number of tasks in partition    

taskid,  /* a task identifier */ 
 numworkers,  /* number of worker tasks */ 
 source,  /* task id of message source */ 
 dest,   /* task id of message destination */ 
 mtype,   /* message type */ 
 i;   /* variable used in for loops*/ 
 string strMessage; 
 MPI obj = new  MPI(); 
 MPI_Status status; 
 
 obj.MPI_Init(args); 
 taskid=obj.MPI_Comm_Rank(MPI.MPI_Comm_World); 
 numtasks=obj.MPI_Comm_Size(MPI.MPI_Comm_World); 
 numworkers = numtasks-1; 
 if (taskid == MASTER)  
 { 
   strMessage = ”Message sent from node 0”   
   for (i=1; i<=numworkers; i++)  
   { 

    obj.MPI_SEND(strMessage, len(strMessage), MPI_Types.MPI_Char, 
                 dest, 98, MPI.MPI_Comm_World); 
   } 
 }    
 else 
 { 

  obj.MPI_RECEIVE(out strMessage, count, MPI_Types.MPI_Char, source,  
                98, MPI.MPI_Comm_World, out status); 

   Console.WriteLine(“Process ID {0} received the message {1}”,  
    tasked,strMessage) 
} 
} 
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Neste exemplo, o processo zero (taskid = 0) envia uma mensagem a todos os 

processos que participam na computação de MPI_COMM_WORLD usando a operação 

MPI_SEND e MPI_RECEIVE. A operação especifica o endereço do buffer na 

memória de remetente a partir da qual os dados da mensagem são enviados. No 

exemplo acima, o buffer especificado no MPI_SEND consiste de memória que contém 

a mensagem do processo zero. O local, tamanho e tipo dos dados no buffer são 

especificados pelos primeiros três parâmetros da operação MPI_SEND. Além disso, a 

operação MPI_SEND associa um envelope (tag) com a mensagem. Este envelope 

especifica ao destino de mensagem informação distintiva. O tag pode ser usado pela 

operação MPI_RECEIVE para selecionar uma mensagem particular. Os últimos três 

parâmetros da MPI_SEND especificam o envelope para a mensagem enviada (o valor 

de tag é 98 neste exemplo). 

Processos em MPI_COMM_WORLD recebem esta mensagem com a operação 

MPI_RECEIVE. A mensagem a ser recebida é selecionada de acordo com o valor de 

seu envelope (tag), e os dados de mensagem é armazenado no buffer do processo que 

está recebendo (receive buffer). No exemplo acima, o “receive buffer” consiste da 

memória que contém os dados da mensagem de processo um. Os primeiros três 

parâmetros da operação MPI_RECEIVE especifiquem o local, tamanho e tipo dos 

dados que vai ser armazenado no buffer. Os próximos três parâmetros são usados para 

selecionar a mensagem que deve receber. O último parâmetro é usado para devolver 

informação sobre a mensagem recém recebida. 

Há dois tipos de primitivas de Send-Receive no padrão de MPI: operações de 

envio e de recepção bloqueante e não-bloqueante. Os dois tipos são implementados em 

PMPI. Explicaremos os dois tipos nesta seção. 

Quando uma computação MPI inicia, cada nodo registra um objeto PMPI em 

portas e endereços conhecidos para todos os nodos participantes na computação. Com 

Dotnet Remoting, o CLS cria um “Thread Pool” para receber as chamadas feitas para 

o objeto remoto. Quando um nodo A envia dados a um nodo B, dentro do mesmo 

domínio administrativo, o PMPI do nodo B receberá os dados e liberará a chamada de 

objeto imediatamente (nodo A neste caso). Quando nodo B chama MPI_RECEIVE, 

PMPI conferirá se há uma mensagem com o envelope e fonte correspondente ao que 

foi solicitado no MPI_RECEIVE. Se achar uma mensagem, então um ponteiro para a 

mensagem é passado para MPI_RECEIVE, e a chamada retorna imediatamente no 
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nodo B. Se nenhuma mensagem é achada com o par envelope-fonte requisitada, a 

chamada no nodo B é bloqueada até que o nodo receba a mensagem pedida. Quando a 

mensagem é recebida, um ponteiro para a mensagem é passado a MPI_RECEIVE e o 

thread bloqueado é desbloqueado pelo PMPI para continuar processamento do 

recebimento. Se o nodo A usa a primitiva MPI_SSEND (envio síncrono), então o 

PMPI do nodo B bloqueará o nodo A até que o nodo B faça uma chamada a 

MPI_RECEIVE. 

PMPI usa uma estrutura de dados de tabela Hash para controlar a mensagem 

recebida. A chave da tabela Hash é uma combinação composta da fonte, tag e ID do 

comunicador. O valor das chaves da tabela Hash aponta para uma fila cujos elementos 

contêm uma estrutura de dados composta da mensagem recebida, tamanho da 

mensagem, tipo de mensagem e objetos de sincronização nas que o thread receptor 

bloqueará. Quando o nodo chama MPI_RECEIVE com uma tag particular, fonte e 

comunicador, PMPI confere a tabela Hash para mensagens pendentes na fila. Se achar 

uma mensagem, a mensagem é retirada da fila de uma maneira FIFO e acordará o 

thread usando os objetos de sincronização no elemento da fila de leitura. Quando o 

thread despertado termina a execução, a mensagem é passada à chamada de 

MPI_RECEIVE. Note que, se uma chamada usa MPI_SSEND, a versão síncrona do 

envio, o thread receptor bloqueará o thread de envio até que seja novamente 

despertado por MPI_RECEIVE da mesma maneira explicada acima. Se 

MPI_RECEIVE é chamado antes de um MPI_SEND e PMPI acha a fila vazia, então 

bloqueia-se a chamada em um objeto de sincronização, coloca a chamada na fila com 

os objetos de sincronização e armazena o ponteiro em uma tabela Hash, onde a chave 

da tabela é uma combinação de fonte, tag e comunicador. Depois, quando PMPI é 

invocado pelo MPI_SEND, PMPI confere primeiro se um MPI_RECEIVE pendente 

existe. Se achar um MPI_RECEIVE pendente, então retira a requisição da fila, 

desperta o thread, usando o objeto de sincronização associado e retorna.  

Veremos um exemplo. Considere sete nodos que usam PMPI. Seis nodos 

enviarão uma mensagem ao nodo B, que fará algum processamento antes de receber as 

seis mensagens. Vamos considerar que o tempo gasto pelo nodo B para fazer o 

processamento é suficiente a todos os outros nodos enviar as seis mensagens. 

Também, consideraremos que todas as chamadas são feitas usando a primitiva de 

envio bloqueante. Neste caso, todos os nodos enviarão mensagens ao nodo B, 
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enquanto o nodo B ainda está fazendo alguns processos. Quando as seis mensagens 

são recebidas por nodo B, o PMPI do nodo B terá a estrutura mostrada na figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1: Tabela Hash com seis mensagens pendentes. 

 

Nesta figura, mostramos a tabela Hash mantida por PMPI. A chave para cada 

entrada na tabela Hash está composta da fonte, comunicador e envelope da mensagem 

como mostrado em figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2 – Estrutura de uma mensagem PMPI. 

 

Como mostramos na figura 5.2, a mensagem está composta da estrutura de 

dados apresentada na seção 5.2. Antes de continuar nosso exemplo de Send e Receive, 

vamos explicar como são usados “Start Event” e “Finish event” para sincronizar os 

threads.  

Para cada mensagem recebida que não tem um MPI_RECEIVE pendente 

correspondente, PMPI cria um thread novo, de um “thread pool”, e passa ao thread 
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um ponteiro "Start Event", que é gravado com a mensagem dentro da tabela Hash. 

Este thread novo dormirá neste evento esperando ser despertada. A figura 5.3 mostra 

cinco threads do “Thread Pool” que estão esperando dormentes para outros threads os 

acordarem. Para envio bloqueante, que é o caso, este thread bloqueará a chamada 

MPI_Send do nodo A. Desta forma, nodos quem chamam a primitiva de envio 

bloqueante serão bloqueados, até outro thread acorde o thread dormente que está 

segurando a chamada e retorne. 

 

 
Figure 5.3 – Threadpool no PMPI. 

 

Quando o nodo B chama o primeiro MPI_RECEIVE, PMPI pesquisa para ver 

se há uma mensagem pendente na tabela Hash para os envelopes solicitados (fonte-

tag-comunicador). Neste exemplo, PMPI achará uma mensagem.  PMPI extrai as 

mensagens da fila em uma ordem FIFO, recupera um ponteiro ao "Start Event" e 

“Finish Event", acorda o evento "Start Event" e dorme no evento “Finish Event". 

Ativando o "Start Event", PMPI acorda o thread que controla a mensagem. Agora as 

threads despertadas libertam a chamada remota de envio e ativa “Finish Event". O 

thread chamadora do nodo B desperta e PMPI retorna um ponteiro do buffer onde a 

mensagem é armazenada. A mesma coisa acontece com todas as outras threads até 

que todas as mensagens sejam processadas.  

A figura 5.4 mostra o diagrama de seqüência para MPI_SEND e 

MPI_RECEIVE. Neste diagrama, estamos usando a versão de chamada de 

MPI_SEND, não bloqueante. Note no diagrama de seqüência como a chamada a 

MPI_SEND no nodo um retorna antes da chamada de MPI_RECEIVE no nodo dois. 

As próximas seções descrevem as operações globais.  
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Figura 5.4: Diagrama de seqüência do MPI_SEND e MPI_RECEIVE. 

 
 

5.5 Funções Coletivas 
 

A comunicação coletiva é definida como uma forma de comunicação que 

envolve um grupo de processos. As funções deste tipo definidas pelo MPI e 

implementadas em PMPI são as seguintes: 

 

• Sincronização de barreira por todos os membros do grupo (barrier); 

• Difusão de um membro a todos os membros de um grupo (broadcast); 

• Junção de dados de todos os membros de grupo para um membro (gather); 

• Espalhar dados de um membro para todos os membros de um grupo 

(scatter); 

• Variação da junção no qual todos os membros do grupo recebem o 

resultado de todos juntos (allgather); 

• Operações de redução globais de redução de dados, como soma, máximo, 

mínino ou funções definidas pelo usuário, em que o resultado é devolvido a 

todos os membros do grupo, e uma variação, em que onde o resultado é 

devolvido a só um membro (reduce). 

 

Uma operação coletiva é executada com todos os processos no grupo 

realizando a chamada da rotina de comunicação, com argumentos parecidos. Um dos 
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argumentos fundamentais em funções coletivas é um comunicador que define o grupo 

de processos participativos e provê um contexto para a operação. 

Várias rotinas coletivas como difusão (MPI_BCAST) e junção 

(MPI_GATHER) têm uma única origem ou receptor de processo. Tais processos são 

chamados de raiz (root). Alguns argumentos nas funções coletivas são especificados 

como "significante apenas na raíz" e são ignorados para todos os participantes 

excluindo a raíz. 

Chamadas de rotinas coletivas retornam assim que as suas participações na 

comunicação coletiva estejam completas. A conclusão de uma chamada indica que o 

processo que chamou é agora livre para acessar o buffer. Não indica que outros 

processos no grupo completaram ou iniciaram a operação. Assim, uma chamada de 

comunicação coletiva pode, ou não, ter o efeito de sincronizar todos os processos de 

chamada. Esta instrução exclui, claro, a função de barreira. Chamadas de comunicação 

coletivas podem usar os mesmos comunicadores usados na comunicação ponto-a-

ponto; PMPI garante que mensagens geradas por chamadas de comunicações coletivas 

não serão confundidos com mensagens geradas por comunicação ponto-a-ponto. 

 PMPI implementa funções coletivas mantendo uma tabela Hash como 

mostrado nas operações de envio e recebimento de mesnagens, para cada categoria de 

funções coletivas. O algoritmo implementado em PMPI para executar funções 

coletivas é simples. O algoritmo está baseado em threads trabalhadores (worker 

threads) em que a raíz inicia um thread a cada nodo que participa na chamada 

coletiva. Deste modo, podemos melhorar o atraso de comunicação da rede com o 

aumento de taxa de utilização tendo mais que um thread que tenta enviar dados. São 

construídas as funções coletivas em PMPI em cima das funções de comunicação 

ponto-a-ponto apresentadas na seção prévia. Para não misturar mensagem recebida de 

funções coletivas e funções ponto-a-ponto, estruturas de dados separadas e várias 

rotinas auxiliares são implementados para impedir que isto aconteça. 

 O algoritmo usado é simples e direto. Quando uma chamada coletiva for usada 

em um nodo, PMPI verifica se é o nodo raíz ou não. Se o nodo não for o nodo raíz, 

então PMPI usa comunicação ponto-a-ponto com a raíz. Se o nodo for a raíz, então 

PMPI cria uma “Thread Pool” e aloca para cada nodo um thread onde é usada 

comunicação ponto-a-ponto, com os outros nodos remotos. Como dissemos no 

começo deste capítulo, o parâmetro mais importante de funções coletivas é o 

comunicador. Em PMPI, quando criamos um comunicador novo, o PMPI distribui o 
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comunicador novo ao nodo mestre que é responsável por este comunicador. PMPI usa 

este nodo mestre como o nodo responsável para sincronização de todos os nodos do 

grupo. 

 

5.6 Modelo de Programação 
 

O modelo de programação do PMPI é tão simples quanto qualquer 

implementação de MPI existente. O nodo deveria iniciar a computação de MPI. Um 

arquivo XML é usado para configurar a computação MPI. A única diferença para uma 

computação MPI padrão é que o PMPI é baseado no modelo de objetos. Em outras 

palavras, as funções MPI deveriam ser chamadas como métodos de objeto.  

Quando PMPI inicia, publica um objeto remoto a um ponto na rede conhecido. 

Cada nodo participante sabe o endereço e porta de todos os outros nodos na 

computação MPI. Quando o programa chama uma função MPI, PMPI recebe a 

chamada de função e transmite ao nodo correspondente depois de solucionar seu 

endereço interiormente. Embora a implementação atual não tenha visado nodos que 

executam atrás de NATs e firewalls, a implementação do PMPI em camadas faz com 

que seja possível construir semânticas fáceis para resolver as complicações que 

aparecem de firewalls e NATs sem a consciência de programador. Isto ajuda o 

programador dedicar os seus esforços no programa MPI em lugar de comunicações 

MPI. 

 

Escrevemos aplicações em VB Dotnet em um nodo, C# no segundo, C++ 

administrado no terceiro, J# no quarto. Todos os quatro nodos executados sob o 

sistema operacional Microsoft Windows XP. Para MONO que executa sob o Linux, 

nodos são limitados a C#, desde que seja o único compilador existente1. Por 

simplicidade, usamos só as linguagens de programação anteriores, mas isto pode se 

estender a qualquer linguagem de programação de Dotnet disponível. A computação 

MPI executa como se programas de todos os nodos são escritos na mesma linguagem 

de programação. 

 

                                                
1 Existe um compilador para Visual Basic que está em versão beta, mas não foi usado neste trabalho. 
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A figura 5.5 mostra parte de aplicação de teste escrita em C# onde o código 

inicia uma computação MPI, adquire seu Id dentro de MPI_COMM_WORLD, 

adquire o tamanho do comunicador e envia dados a nodo "dest".  Note que as funções 

MPI são métodos de classe de componente PMPI chamado obj neste exemplo. Estes 

métodos são estáticos ou métodos de instância. Métodos estáticos do PMPI permitem 

escrever programas “multithreaded” que executam em uma máquina onde todas as 

linhas usam o mesmo objeto de PMPI. Também, é possível iniciar múltiplos objetos 

PMPI sendo que cada objeto participa em uma computação de MPI diferente sem a 

necessidade para comunicadores de MPI distintos. 

 

5.7 Resumo 
 

 Neste capítulo revisamos a implementação do PMPI. Falamos sobre as 

estruturas de dados utilizadas, como as primitivas MPI_SEND e MPI_RECEIVE 

foram implementados e também sobre as funções coletivas. Durante o capítulo, 

mostramos o mecanismo de fluxo de mensagens, o algoritmo de sincronizar os threads 

e as distribuições dos dados nas chamadas coletivas. 

 Não foram apresentados todos os detalhes ds implementação do PMPI, mas 

detalhes específicos podem ser explorados navegando o código do PMPI e lendo a 

documentação do código. 

Figura 5.5: Exemplo de chamada MPI_SEND em C#. 

MPI obj = new  MPI(); 
obj.MPI_Init(args); 
id=obj.MPI_Comm_Rank(MPI_Comm_World); 
tasks=obj.MPI_Comm_Size(MPI_Comm_World); 
obj.MPI_Send(offset, 1,           
             MPI_Integer, dest, mtype,  
             MPI_Comm_World); 
obj.MPI_Send(rows, 1, MPI_Integer, dest,  
              mtype, MPI_Comm_World); 
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Capítulo Seis - Resultados e Análise 
 

6.1 Introdução 

 

Neste capítulo discutiremos os testes aplicados ao PMPI e analisaremos os 

resultados obtidos. Para este propósito, usamos a aplicação de multiplicação de 

matrizes usando MPI que vem no pacote MPICH. O objetivo dos testes aplicados é 

executar o PMPI em sistemas homogêneos e em sistemas heterogêneos misturados 

com sistemas operacionais Windows e Linux. Pretendemos com estes testes analisar o 

comportamento do PMPI quando a carga de programa e as quantidades dos nodos 

variam.  

Os testes executados fizeram uso de: 

 

• Sistema homogêneo com o sistema operacional MS Windows 2003 

Server em um cluster; 

• Sistema homogêneo com o sistema operacional RedHat Linux 8 em um 

cluster; 

• Sistema heterogêneo com MS Windows 2003 Server misturado com 

Redhat Linux 8.0 em um cluster; 

• Sistema homogêneo de sistema operacional MS Windows XP 

executando em uma rede corporativa que usa PMPI e MPICH2 para 

comparar desempenho de PMPI a outras implementações de MPI. 

 

Depois, compararemos o PMPI com o MPICH2 para Windows com objetivo 

de comparar o desempenho do PMPI a outros MPIs. 

  Na próxima seção discutiremos a aplicação usada como teste. Então, 

apresentaremos as plataformas de hardware usadas nos testes aplicados e mostraremos 

os resultados obtidos. Finalmente, analisaremos o resultado obtido e mostraremos 

como o PMPI se comportou em vários tamanhos de problemas e quantidade de nodos. 
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6.2 Programa de Teste 
 

A aplicação usada é a multiplicação de matrizes (A × B = C). Esta aplicação 

foi extraída do pacote MPICH2 para Windows como uma base para nossos testes. 

Uma aplicação com matrizes normalmente é uma boa escolha para testar o 

desempenho de uma implementação MPI porque uma multiplicação de matrizes 

requer muito processamento e é um tipo de aplicação que pode ser paralelizado.  

 A aplicação usa a técnica de mestre-trabalhadores. Depois de iniciar a 

computação MPI, cada nodo verifica se o seu número de identificação (rank na 

terminologia MPI) é zero. O nodo que tem número igual a zero executa como mestre e 

todos os outros, como trabalhadores. O nodo mestre (número de identificação zero no 

nosso caso) inicia a matriz, os carrega e verifica tamanho de MPI_COMM_WORLD. 

Depois, particiona e distribui a matriz A uniformemente em todos os trabalhadores. 

Nesta aplicação, o nodo mestre não faz nenhum trabalho a não ser enviar os dados a 

todos os trabalhadores e, quando terminar, coleta o resultado de volta.  

 Por outro lado, os outros nodos participando da computação MPI descobrem 

que eles são nodos trabalhadores verificando os seus números de identificação (tendo 

um rank diferente que zero), e realiza a execução de uma chamada de MPI_RECEIVE 

para receber os dados a serem processados. Estes dados são submetidos pela chamada 

de MPI_SEND do nodo mestre (rank zero). Quando os dados são recebidos do nodo 

mestre, os nodos trabalhadores fazem a computação necessária e mandam de volta os 

resultados ao nodo mestre que, por sua vez, está esperando na chamada de 

MPI_RECEIVE. Depois que o nodo mestre receber todos os resultados de volta, 

imprimirá no console o tempo de execução.  

 O resultado obtido é o tempo necessário para multiplicar as matrizes. Nós 

variamos o tamanho de matriz usando N igual a 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200 

respectivamente, onde N é o número de linhas da matriz A. O número de colunas de 

matriz A é 500. Para cada tamanho, colecionamos os resultados obtidos para várias 

combinações de número de nodos e sistemas operacionais.  
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6.3 Hardware Utilizado 
 

Executamos a aplicação explicada anteriormente em dois conjuntos de 

hardware: um cluster dedicado e uma rede corporativa. O cluster dedicado, chamado 

Bio, é composta de sete nodos. Cada nodo do cluster é composto de: 

 

• Dois processadores AMD Athlon MP 2400+ de 2.0 GHz; 

• 1 GB de memória RAM; 

• 40 GB de disco rígido (Windows) e 80 GB de disco rígido (Linux); 

• Interface de rede Fast Ethernet; 

• Cada nodo do cluster poderia executar o MS Windows 2003 Server ou 

RedHat Linux 8; 

• Interligação em rede usando switch 10/100 da 3Com. 

 

 Por outro lado, a rede corporativa é composta de nodos que têm a configuração 

seguinte: 

 

• Processador AMD Athlon XP de 1,5 GHz; 

• 256 MB de memória RAM; 

• 40 GB de HD; 

• Interface de rede FastEthernet; 

• Switch 10/100 da 3Com. 

  

6.4 Resultados dos testes 
 

 Apresentamos nesta seção dos testes realizados para avaliar a implementação 

do PMPI nas plataformas descritas acima. 

 

6.4.1 Resultados de Plataformas Homogêneas 
 

Executamos a aplicação paralela usando o PMPI no cluster Bio, variando a 

quantidade dos nodos de um até seis nodos. Primeiro, testamos o cluster com sistema 

operacional Windows 2003 Server. Os resultados obtidos são mostrados na figura 6.1. 
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Figura 6.1: Resultado de desempenho usando o cluster Bio com  

Windows 2003 Server. 

 

Depois, repetimos os testes, mas agora usando o sistema operacional RedHat 

Linux. Os resultados são mostrados na figura 6.2. 

 

 
Figura 6.2: Resultado de desempenho usando o cluster Bio com RedHat Linux. 

 

Como os gráficos demonstram, o tempo de execução de PMPI aumenta 

linearmente em função de aumento do tamanho de problema. Esta relação linear entre 

o tamanho de problema e tempo de execução é observada independente do número de 

nodos participando. Também, esta relação linear é independente do sistema 
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operacional escolhido. O mesmo comportamento é observado em ambas as 

plataformas: MS Windows 2003 e RedHat Linux. 

Um fato importante pode ser observado quando comparamos as figuras 6.1 e 

6.2: temos que o PMPI com Windows 2003 é mais rápido que PMPI com Redhat 

Linux. Em outras palavras, o compilador Microsoft C# é mais eficiente que o 

compilador MONO C#. Devido ao fato do Dotnet ser um padrão aberto, é provável 

que muitos novos compiladores Dotnet para plataformas diferentes estarão disponíveis 

de fabricantes diferentes, e será uma questão de escolha para o programador escolher 

entre muitos compiladores diferentes que estarão disponíveis. 

Se observarmos as figuras 6.1 e 6.2, notamos que podemos medir o custo de 

comunicação comparando os resultados obtidos de executar a aplicação 

respectivamente em nodo dedicado e dois nodos. A aplicação usada no teste está 

baseada em um modelo mestre-trabalhador no qual o mestre distribui o trabalho aos 

nodos trabalhadores e não participa em qualquer computação. O mestre só distribui o 

trabalho e coleta os resultados de volta. Assim, a diferença de tempo entre os 

resultados obtidos executando o teste em um nodo dedicado e dois nodos refletem o 

custo de comunicação ou o tempo que o nodo mestre precisou para enviar os dados ao 

segundo nodo, mais o tempo para colecionar o resultado de volta. Isto é porque o nodo 

de trabalhador, neste caso, fará a toda a computação. Desta forma, o tempo necessário 

de enviar os dados ao nodo trabalhador, mais o tempo que o nodo trabalhador precisa 

fazer a computação, mais o tempo para o mestre colecionar os dados compõem o 

tempo de execução total. Podemos deduzir a comunicação em cima subtraindo o 

tempo de execução entre um e dois nodos. 

 

6.4.2 Resultados do Cluster em Plataforma Heterogênea 
 

Executamos a aplicação no cluster dedicado (Bio) mostrado em seção 6.3. 

Usamos seis nodos nos quais os sistemas operacionais dos nodos variaram entre nodos 

executando MS Windows 2003 Server e nodos executando RedHat Linux. Os 

resultados são mostrados na figura 6.3. Como mostramos na figura 6.3, a versão com 

Microsoft Dotnet executou melhor que com o MONO Dotnet. Quando misturamos os 

nodos entre os sistemas operacionais Windows e Linux, o PMPI executou com 

desempenho equivalente a média de executar independentemente em cada plataforma.   
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Figura 6.3: Resultados do Cluster em Plataforma Heterogênea. 

 

O efeito de misturar nodos executando sistema operacional Windows 2003 e 

nodos executando sistema operacional RedHat Linux no desempenho é 

aproximadamente a média ponderada de tempo de execução de Windows 2003 Server 

e RedHat Linux 8. Desta forma, como nós aumentamos o número de nodos exectando 

Windows 2003 Server, melhoramos o desempenho porque o desempenho do CLR da 

Microsoft é melhor que o MONO CLR. 

Repetimos o teste anterior em duas modalidades: o primeiro estava com o nodo 

mestre executando MS Windows 2003 Server, e o outro com o nodo mestre 

executando RedHat Linux. Os resultados obtidos foram aproximadamente o mesmo. 

Desta forma, podemos concluir que o custo de comunicação é o mesmo independente 

em se o nodo esta executando RedHat Linux ou Windows 2003 Server. Os resultados 

numéricos estão no apêndice A. 

 

6.4.3 Resultados em Plataforma Heterogênea e Homogênea com 

Aplicativos em Linguagens Diferentes 

 

Para obter uma idéia como PMPI se compara para outras implementações de 

MPI, executamos testes que comparam PMPI a outros produtos de MPI conhecidos. 

Nosso ponto de referência era baseado comparando PMPI a MPICH2 para Windows.   
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Primeiro testamos a aplicação em máquinas dedicada sem usar computação 

MPI paralela. Nós reescrevemos a aplicação tirando todos os comandos MPI e os 

compilou usando a Microsoft Visual C++ (para MPICH2) e Microsoft C# (para 

PMPI).   

Notamos o seguinte: aplicação de código gerenciado C# executou 27% mais 

lento que aplicação de C++ em máquina, executando sistema operacional tanto 

Windows XP ou Windows 2003, quando nós usamos a aplicação em nodo dedicado 

sem o uso do MPI. Em máquina Linux executando RedHat Linux com MONO, C++, 

executou duas vezes mais rapidamente que C #! 

Antes de ir mais adiante, vamos clarificar alguns detalhes sobre acesso de 

vetores em código gerenciado e alguns assuntos de desempenho. Cada vez que um 

elemento de um vetor é acessado, o CLR afirma que o índice está dentro do limite do 

vetor. Isto nos impede de acessar memória que está fora do limite do vetor que 

corromperia outros objetos. Se usamremos índice inválido para acessar um elemento 

de ordem, o CLR lança uma exceção de System.IndexOutOfRangeException. 

A verificação de índice vem a um custo de desempenho. Se nós tivermos 

confiança em nosso código, podemos acessar o vetor sem ter o CLR executar 

verificação de índice. Esta característica não é permitida em todas as linguagens 

Dotnet e não é uma especificação de CLS. Somente linguagens Dotnet que têm esta 

característica se beneficiarão de acesso rápido de vetores, como a linguagem C #. 

Para ter uma idéia do quanto ganhamos usando acesso de vetor rápido, nós 

mostramos os resultados seguintes. C# usando acesso de vetor gerenciado executa 

20% mais lento que C# usando acesso de vetor rápido, em nodos executando sistema 

operacional Windows XP. Em RedHat Linux, C# usando acesso de vetor gerenciado, 

executa cinco vezes mais lento que C# usando acesso de vetor rápido. Como notamos, 

o ganho de desempenho em Linux é enorme (500%). 

O problema com acesso de vetor rápido e que não é toda linguagem Dotnet 

suporta esta característica. Além disso, é mais difícil de codificar que o acesso de 

vetor gerenciado desde que usa ponteiros. O benefício de usar vetor de acesso rápido é 

limitado só um subconjunto de linguagens de programação Dotnet e pode restringir 

comunicação de multi-idiomas que usamos no PMPI. 

Depois, executamos a aplicação usando MPICH2 e PMPI, usando acesso de 

vetor gerenciado no PMPI. A aplicação foi escrita com C#, Java.NET, C++ gerenciado 
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e VB.NET. A escolha de compilador não afetou o resultado. Usamos várias 

combinações das linguagens de programação e nós adquirimos os mesmos resultados.  

 

6.4.4 Comparando PMPI e MPICH para MS Windows 

 

Na figura 6.4, mostramos uma comparação entre PMPI e MPICH2 para vários 

tamanhos de problemas executando em seis nodos do cluster Bio. Os resultados 

demonstram aquele PMPI executou mais lento que MPICH2 entre 40% e 70%. 

Quando aumentamos a carga, o tempo da execução do PMPI ficará mais lento relativo 

o tempo da execução do MPICH2.  
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Figura 6.4: Comparando PMPI para MPICH2. 

 

A perda de desempenho de PMPI relativo ao MPICH2 é causada pelos 

seguintes fatos: 

• PMPI usa alto abstrato para a comunicação (DotNet Remoting); 

• o uso de código de acesso de vetor gerenciado; 

• DotNet Remoting usa o recurso de “Thread Pool” que nos faz perder o 

controle das threads. Não podemos impedir o Dotnet Remoting de atender 

as chamadas de outros nodos quando eles forem ser bloqueados para 

melhoar o desempenho. Aumentando a carga, este comportamento degrada 

o desempenho. 
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6.5 Análise dos Resultados 
 

Como mostrado na seção prévia, PMPI executa como uma função linear 

relação a tamanho do problema. O tempo de execução aumentou linearmente quando 

aumentamos o tamanho de matriz.  Também, quando aumentamos o número de nodos, 

o tempo de execução diminuiu linearmente. 

PMPI executa mais lento que o MPICH2. Os principais motivos são o uso de 

acesso de vetor gerenciado e o uso do Dotnet Remoting, que é mais lento que outros 

protocolos (sockets, por exemplo). Isto foi esperado e é assunto para trabalhos futuros. 

Além disso, descobrimos que o uso de Threadpool dentro da estrutura de programa, 

degradada o desempenho do PMPI no modelo de mestre-trabalhador. Esta perda de 

desempenho foi o resultado do fato que o sistema operacional tem total controle do 

Threadpool que resultou ativando threads para receber os resultados de nodos 

trabalhadores, enquanto as threads do nodo mestre ainda estavam enviando dados os 

outros nodos. Com uma Threadpool customizada, podemos deixar o PMPI com 

controle total sobre os threads, e em troca, pode bloquear threads receptoras enquanto 

PMPI estiver enviando dados. Isto melhorará muito desempenho especialmente 

quando tivermos um número grande de nodos e tamanhos grandes de problemas. Isto 

acontece porque, quando aumentamos o número de nodos, temos uma maior tendência 

de nodos que completam os trabalhos antes do mestre ter completado o envio de dados 

a todos os nodos trabalhadores. 

Além disso, alguns procedimentos para a sintonia do PMPI podem melhorar o 

desempenho. Podemos reduzir o uso do Dotnet Boxing, um mecanismo para o Dotnet 

trocar dados entre a pilha alocada e memória administrada. É conhecido que o 

procedimento de Boxing no Dotnet tem um custo de desempenho e minimizando isto, 

melhora-se muito o desempenho da aplicação. 

 

Mostramos o gráfico de speedup nas figuras 6.5 e 6.6 a seguir. Podemos 

perceber que o speedup é maior quando usamos somente Windows. Isto pode ser 

explicado devido às várias otimizações feitas para o Microsoft. NET Framework e à 

falta destas otimizações no MONO. Nos testes usando apenas Windows, obtivemos 

um speedup de até 2,11 com seis nós e de somente até 1,95 com Linux.  
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Figura 6.5: Speedup rodando Windows Server 2003 

 

Speedup do Bio com Redhat Linux
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Figura 6.6: Speedup rodando Redhat Linux 9.0 

 

6.6 Testes Misturando Linguagens de Programação 
 

 Um dos objetivos do PMPI é executar, dentro de um ambiente MPI, aplicações 

escritas em várias linguagens de programações. Para testar isto, escrevemos a 

aplicação mostrada em seção 6.2 em várias linguagens de programação e efetuamos os 

testes. Escrevemos a aplicação multiplicação de matrizes em Managed C++, Visual 

Basic, Java #, e C#.  

 Iniciamos os testes com plataforma Windows XP em uma rede corporativa 

composta de maquinas com processador AMD SEMPRON 1.5 GHz, cache de 512 
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KB, 256MB de memória RAM e discos de 40 GB. Rodamos a aplicações com seis nós 

distribuídos na seguinte maneira: 

• 2 nós com a aplicação escrita em C# 

• 2 nós com a aplicação escrita em Managed C++ 

• 1 nó com a aplicação escrita em Visual Basic 

• 1 nó com a aplicação escrita em Java # 

 

 Fizemos várias simulações variando a distribuição das linguagens usada na 

aplicação. Observamos que o desempenho é igual para todos os casos e linguagens 

testados. A variação de uma combinação homogênea de linguagem de programação 

para uma outra heterogênea é praticamente igual. 

 Repetimos os testes com um sistema heterogêneo incluindo RedHat Linux 8.0 

e Windows XP. Fomos limitados na escolha das linguagens com nós de 

processamento rodando Linux. O único compilador para MONO é o compilador de 

C#. Existe compilador de Visual Basic, mas está ainda em versão beta. Tivemos livre 

escolha da linguagem para nós rodando Windows. Rodamos a aplicação e anotamos os 

resultados. O resultado foi igual se todos estavam rodando C#. 

 

6.7 Testes de aderência do PMPI ao MPI 
 

 A aplicação usada na seção anterior não é suficiente para verificar a aderência 

do PMPI para o MPI. Extraímos quatro aplicações que vem com a instalação do 

MPICH2 e reescrevemos em C# com PMPI. O objetivo é rodar estas aplicações com 

PMPI para verificar a aderência. As aplicações são os seguintes:  

 

• All to All: Todos os nós enviam para os outros nós usando MPI_Send e 

MPI_Receive. Quando todos os nós terminarem de enviar e receber de todos os 

outros nós a aplicação termina; 

• PI: Uma aplicação para calcular o valor da constante matemática π que utiliza 

funções MPI de comunicação coletiva; 

• Ezstart: Uma aplicação mestre-escravo com “self-scheduling”. O mestre 

divide e distribui a carga de trabalho para os escravos e espera o resultado. O 
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escravo que termina a execução de uma tarefa atribuída devolve o resultado e 

recebe uma nova tarefa para fazer; 

• Ring: Uma aplicação que circula os dados entre os nós de acordo com o ID do 

nó obtido do MPI. Quando os dados chegam ao primeiro nó, a aplicação 

termina. 

 

 Os resultados mostram que PMPI adere com o padrão MPI e os resultados 

foram corretos. Repetimos os testes vários vezes para garantir que não houve um 

problema de concorrência e obtivemos resultados positivos. 

 

6.8 Sumário 
 

 Neste capítulo, discutimos testes do PMPI em sistemas heterogêneos e em 

sistemas homogêneos. Além disso, comparamos o PMPI com outra implementação 

MPI, o MPICH2. Como mostramos nas seções prévias, o tempo de execução do PMPI 

aumentou linearmente conforme aumentamos o tamanho de problema, e diminuiu 

linearmente quando aumentamos os nodos participando. Também demonstramos que 

o desempenho de PMPI com Windows foi melhor que o PMPI com Linux. O efeito 

em tempo de execução de misturar multi-plataformas era uma média ponderada de 

tempo de execução dos nodos em cada sistema operacional.  

 Apesar de não ser o objetivo principal, os resultados de desempenho obtidos 

mostram que a implementação do PMPI usando o Dotnet Framework é uma solução 

viável para a obtenção de um middleware para computação paralela e distribuída. 
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Capítulo Sete – Conclusão 

 

7.1 Conclusão 

 

Como mostramos nos capítulos anteriores, PMPI executa em um sistema 

heterogêneo com nodos que executam os sistemas operacionais Windows e Linux. 

PMPI pode (por projeto) executar em mais sistemas operacionais, inclusive o 

FreeBSD, Solaris e Mac OS sem a necessidade para efetuar qualquer mudança em seu 

código-fonte. Não testamos em outras plataformas sem ser Windows e Linux, mas 

teoricamente, PMPI pode executar em todas estas plataformas. Adequadamente, nós 

podemos considerar PMPI como um middleware de programação paralela e 

distribuída multi-plataforma que pode executar comandos MPI em sistemas 

heterogêneos. 

Também, mostramos que PMPI pode ser usado simultaneamente com 

múltiplas linguagens de programação. Um grande mérito do PMPI é a possibilidade de 

se ter um grupo de programadores que trabalham no mesmo problema, no qual cada 

programador tem a própria plataforma de sistema operacional e linguagem de 

programação. 

Embora PMPI use o Dotnet Framework como máquina virtual, notamos que o 

a perda de desempenho é tolerável, embora possa ser melhorado. Como mencionamos 

no capítulo 6, a perda de desempenho é devido ao uso de vetor gerenciado e alto 

abstração de comunicação como o Dotnet Remoting. Além disso, o processo de 

Boxing e Unboxing, que Dotnet Framework executa, tem um alto custo de 

desempenho. Minimizando o uso de código que precisa de Boxing conduzirá a um 

ganho de desempenho. 

Com a implementação de PMPI, podemos considerar a implementação da 

arquitetura de middleware introduzida no capítulo 4. PMPI pode ser usado para 

computação em grid, que nos abrirá uma grande gama de aplicações dedicadas a grid.   
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7.2 Contribuição 

 

Este trabalho tem algumas contribuições que são o resultado do estudo e 

implementação de PMPI. Apresentamos a seguir as principais contribuições. 

 

• Implementação do PMPI: a contribuição principal da implementação é a 

possibilidade de avaliá-lo em nodos de um sistema multi-plataforma. Também, 

podemos beneficiar da característica de usar várias linguagens de programação 

na mesma computação MPI. Com isso é possível usar os ciclos inativos 

encontrados na maioria das redes, onde os nodos nestas redes estão compostos 

de vários sistemas operacionais e plataformas de hardware. Construir uma 

aplicação MPI para tal ambiente é uma característica nova que não está 

disponível atualmente. Além disso, aqueles que precisam de computação de 

alto desempenho, como os cientistas e investigadores, podem se beneficiar dos 

ciclos inativos ao redor deles usando PMPI.   

• Viabilidade de usar o Dotnet Framework como um middleware para MPI: 

PMPI está baseado no Dotnet Framework. Para isto estudamos profundamente 

o Dotnet Framework antes de iniciar a implementação de PMPI, o que levou a 

estudar todos os detalhes do Dotnet Framework e entender os seus pontos 

fortes e os pontos fracos. Adequadamente, trabalhos futuros podem se 

concentrar nos pontos fortes e evitar os pontos fracos, beneficiando  qualquer 

um que está interessado em usar o Dotnet Framework como um middleware 

para processamento paralelo e distribuído. Os resultados obtidos podem ajudar 

aqueles que implementarão um MPI heterogêneo usando outro middleware.   

• Comparação de MONO e Dotnet Framework: este trabalho mostrou a 

possibilidade de usar MONO como um middleware de Dotnet para Linux e 

mostrou uma comparação de desempenho de MONO com MS Dotnet 

Framework.  Testes de desempenho mostraram que o MONO apresenta 

deficiências de desempenho em relação ao Dotnet Framework.  

• Dotnet Framework como um middleware para grid: como explicamos no 

capítulo 4, nossa intenção é construir um componente de middleware que pode 

executar em grids. PMPI foi o primeiro passo neste componente. A 

implementação de PMPI e a arquitetura introduzida no capítulo 4, dá alguns 
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fatos que podemos aprofundar na idéia de usar o Dotnet Framework como um 

middleware para grids. Os resultados obtidos com o PMPI e a possibilidade de 

sua implementação mostram o próximo passo neste projeto.   

• Comparação com outra implementação MPI existente: mostramos no 

capítulo 6 deste trabalho os testes que comparam o PMPI ao MPICH2. Os 

resultados obtidos podem servir como uma idéia preliminar de como uma 

implementação de MPI que usa construções de alto nível do Dotnet 

Framework se compara a implementação de MPI existente.  

 

7.3 Trabalhos Futuros 

 

 Nosso foco em trabalhos futuros será dividido em quatro partes: desempenho, 

implementar o resto das funções de MPI, testes que incluem mais sistemas 

operacionais e aplicações, e a implementação de middleware do PMPI em grids.    

 O foco em desempenho será dirigido pelo fato que o MPI é usado em aplicação 

que precisa ter alto desempenho. Como explicamos, temos muitos pontos técnicos que 

poderá melhorar o desempenho do PMPI: 

 

• Uso de baixo nível de comunicação: em vez de usar o Dotnet Remoting, 

podemos usar um nível mais baixo na biblioteca Dotnet como sockets ou 

qualquer outro protocolo de baixo nível, reduzirá muito os atrasos causados 

pelo uso do Dotnet Remoting [Jones and Ohlund, 2004].  

• Usar uma threadpool customizada: o uso do threadpool do sistema 

operacional em PMPI para manipular funções de MPI criou vários problemas 

porque o programador perde o controle das threads, pois é o sistema 

operacional que tem controle total destas threads [Ardestani and Ferracchiati, 

2002]. Usando uma threadpool customizada teremos total controle das threads, 

que nos permitirão a bloquear ou liberar as threads nos pontos exatos que 

podem maximizar desempenho.  

• Minimizar o uso de Boxing de memória: o mecanismo que o CLR  usa para 

copiar dados da memória gerenciada para a memória de pilha antes da 

computação (processo de Boxing) tem efeito no desempenho. Através da 
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sintonia do código do PMPI e da minimização todos os comandos que usam 

Boxing podemos melhorar desempenho [Mariani and Bohling, 2004].   

• Uso de acesso de vetores rápido: embora o acesso rápido de vetores não seja 

uma reclamação de CLS, podemos nos beneficiar disto dentro da 

implementação do PMPI sem afetar sua característica de ser uma plataforma 

multi-linguagem. O acesso rápido de vetores é mais rápido em ordem de 

magnitude de acesso de vetores gerenciado [Mariani and Bohling, 2004].   

 

   O segundo foco estará em implementar o resto de funções de MPI que são  

definidas pelo padrão, usado na maioria das aplicações e teoricamente,  podemos 

implementar com eles qualquer programa MPI. Depois de provar a viabilidade e 

possibilidade de implementar MPI em cima de Dotnet Framework, e o resto das 

funções.   

 O terceiro foco estará em ampliar o teste para cobrir mais sistemas 

operacionais inclusive o FreeBSD, Solaris e Mac OS. Também, incluiremos uma 

gama maior de aplicações para testar os resultados da mesma maneira que fizemos 

aqui, com o programa de multiplicação de matrizes, mas agora, com mais sistemas 

operacionais envolvidos.   

 O último foco estará em estudar e extender a arquitetura do PMPI introduzida 

no capítulo 4. O resultado deste estudo será a primeira tentativa de implementar PMPI 

para grid, e tê-lo como um middleware para computação em grid.   
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Apêndice A - Resultados executando PMPI com Cluster BIO 

 

Apresentamos nesta seção uma tabela de dados contendo os resultados numéricos de 

testes de desempenho adicionais do PMPI executados no cluster Bio, com a variação 

da carga de trabalho e do número de nós rodando Linux e Windows (tabela A.1). 

 

 

Tabela A.1 – Tempos de execução (valores em segundos). 

Número de nós 
com SO Número de linhas da Matriz A Nó 

mestre 

Total 
de 
nós Linux Windows 1200 2400 4800 9600 19200 

6 6 0 19.24 30.577 45.288 80.307 151.964 

6 1 5 19.101 25.381 38.362 65.025 119.816 

6 2 4 16.676 23.189 39.014 68.998 130.69 

6 3 3 17.972 24.615 40.641 73.042 139.057 

6 4 2 22.125 27.539 41.969 75.164 142.859 

Linux 

6 5 1 18.376 30.308 45.16 77.759 149.12 

6 0 6 15.968 21.359 33.375 56.656 104.343 

6 1 5 16.843 23.797 37.609 65.078 120.328 

6 2 4 17.453 24.875 39.359 66.796 123.437 

6 3 3 18.078 26.203 40.281 70.437 128.828 

6 4 2 19.203 26.578 41.781 71.64 132.062 

Windows 

6 5 1 19.859 27.187 42.734 73.406 136.515 

5 5 0 18.375 28.171 47.697 87.658 168.023 

5 1 4 18.178 26.263 41.24 71.004 132.984 

5 2 3 16.24 24.77 42.722 78.49 149.916 

5 3 2 16.429 25.929 44.171 81.813 157.283 

Linux 

5 4 1 17.259 26.977 45.98 84.226 162.795 
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Número de nós 

com SO Número de linhas da Matriz A Nó 
mestre 

Total 
de 
nós Linux Windows 1200 2400 4800 9600 19200 

5 0 5 15.406 22.281 36.109 62.984 117.781 

5 1 4 16.171 24.453 40.562 72.39 137.39 

5 2 3 16.875 25.5 42.156 75.015 141.921 

5 3 2 17.625 26.078 43.468 77.64 146.781 

Windows 

5 4 1 18.296 27.015 44.578 79.937 150.968 

4 4 0 17.635 29.502 53.179 100.844 195.375 

4 1 3 18.105 27.258 45.596 82.482 157.936 

4 2 2 17.507 26.972 49.059 92.97 181.985 
Linux 

4 3 1 16.814 28.222 51.073 97.065 188.345 

4 0 4 15.953 24.406 41.187 74.671 142.296 

4 1 3 16.375 25.562 46.546 86.984 165.922 

4 2 2 17.843 27.328 48.078 90.015 172.656 
Windows 

4 3 1 17.656 28.468 49.609 92.468 177.906 

3 3 0 19.702 35.478 67.011 129.954 257.938 

3 1 2 19.642 32.136 58.816 106.097 211.665 Linux 

3 2 1 18.517 33.807 63.993 124.518 235.124 

3 0 3 18.093 29.531 52.009 97.696 190.15 

3 1 2 18.75 30.65 58.15 113.572 224.928 Windows 

3 2 1 19.108 31.821 60.15 117.837 232.993 

2 2 0 29.511 56.752 111.023 220.441 456.542 
Linux 

2 1 1 28.016 49.504 93.166 180.43 372.651 

2 0 2 26.834 47.037 88.397 170.85 338.366 
Windows 

2 1 1 28.006 53.522 104.725 206.725 408.472 
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Apêndice B - Código-fonte do programa PMPI para 

Multiplicação de Matrizes 
 
using System; 
using PMPI_Library; 
namespace mmcsharp 
{ 
 /// <summary> 
 /// Summary description for Class1. 
 /// </summary> 
 class mmcsharp 
 { 
  /// <summary> 
  /// The main entry point for the application. 
  /// </summary> 
 [STAThread] 
 static unsafe void Main(string[] args) 
 { 
  const int NRA =1200;  /* number of rows in matrix A 62*/ 
  const int NCA =1200; /* number of columns in matrix A 15*/ 
  const int NCB =500;    /* number of columns in matrix B 7*/ 
  const int MASTER= 0; /* taskid of first task */ 
  const int FROM_MASTER=1; /* setting a message type */ 
  const int FROM_WORKER=2; /* setting a message type */ 
 
  double[,] a=new double[NRA,NCA];  /*matrix A to be multiplied */ 
  double[,] b=new double[NCA,NCB]; /*matrix B to be multiplied */ 
   
        double[][,] p;   
  MPI_Status status; 
  object o; 
  TimeSpan d1; 
  TimeSpan d2; 
 
  int numtasks,  /* number of tasks in partition */ 
   taskid, /* a task identifier */ 
   numworkers, /* number of worker tasks */ 
   source, /* task id of message source */ 
   dest,  /* task id of message destination */ 
   mtype,  /* message type */ 
   rows,         /* rows of matrix A sent to each worker */ 
   averow, extra,  

offset,   /*used to determine rows sent to each worker */ 
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   i, j, k,   /* misc */ 
   count; 
  MPI obj = new  MPI(); 
  obj.MPI_Init(args); 
 
  Console.WriteLine ("Press enter to EXECUTE MPI_Init1...."); 
  Console.ReadLine();  
  obj.MPI_Init1(); 
   
  d1=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
  Console.WriteLine  ("Multiply \n"); 
 
  taskid=obj.MPI_Comm_Rank(MPI.MPI_Comm_World); 
  numtasks=obj.MPI_Comm_Size(MPI.MPI_Comm_World); 
  numworkers = numtasks-1; 
 
  /**************************** master task / 
  if (taskid == MASTER)  
  { 
   Console.WriteLine("Number of worker tasks = {0}", 

numworkers); 
   //Initialize matrix 
   offset = 0 ; 
   averow = NRA/numworkers; //Number of rows per worker 
   extra = NRA%numworkers; //Remained rows aft. the division 
   p = new double[numworkers][,]; 
   //Console.Write("Matrix A="); 
   for (dest=1; dest <= numworkers; dest++)  
   { 
    rows = (dest <= extra) ? averow+1 : averow;  
    a=new double[rows,NCA]; 
    for (i=0; i<rows; i++) 
    { //Console.WriteLine(); 
     for (j=0; j<NCA; j++) 
     { 
      a[i,j]= i*j; 
      //Console.Write("\t{0}",a[i,j]); 
     } 
    } 
    //offset = offset + rows; 
    p[dest-1]=a; 
   } 
   for (i=0; i<NCA; i++) 
   { 
     //Console.WriteLine(); 
    for (j=0; j<NCB; j++) 
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    { 
     b[i,j]= 0.5; 
     //Console.Write("\t{0}",b[i,j]); 
    } 
   } 
   Console.WriteLine(); 
 
   d2=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
   Console.WriteLine("Duration to load = {0}", 

d2.Subtract(d1).TotalSeconds  ); 
 
   /* send matrix data to the worker tasks */ 
   offset = 0; 
   mtype = FROM_MASTER; 
   for (dest=1; dest<=numworkers; dest++)  
   {    
    // Assign an additional row for the first "extra" 

// worker in addition to "averow" to get rid of 
// the remainder   

    rows = (dest <= extra) ? averow+1 : averow;  
    Console.Write(" Sending {0} rows to task {1}", 

rows,dest); 
     
    obj.MPI_SEND(offset, 1, MPI_Types.MPI_Integer,  

dest, mtype, MPI.MPI_Comm_World); 
    d2=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
    obj.MPI_SEND(rows, 1, MPI_Types.MPI_Integer, dest, 

 mtype, MPI.MPI_Comm_World); 
    count = rows*NCA; 
    //obj.MPI_SEND(&a[offset][0], count,  

//MPI_Types.MPI_Double, dest, mtype,  
// MPI.MPI_Comm_World); 

    //Send "counts" rows of matrix A and matrix B to 
// worker dest in order to perform the multipl. 

    obj.MPI_SEND(p[dest-1], count,  
MPI_Types.MPI_Double, dest, mtype,  
MPI.MPI_Comm_World); 
Console.Write(", row matrix = {0}", 
new 
TimeSpan(DateTime.Now.Ticks).Subtract(d2). 
TotalSeconds  ); 

    count = NCA*NCB; 
    d2=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
    obj.MPI_SEND(b, count, MPI_Types.MPI_Double, dest,  

mtype, MPI.MPI_Comm_World); 
    Console.WriteLine(" , B matrix = {0}", 
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new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks). 
Subtract(d2).TotalSeconds  ); 

    offset = offset + rows; 
   } 
   double[,] c = new double[NRA,NCB]; /* result matrix C */ 
   /* wait for results from all worker tasks */ 
   mtype = FROM_WORKER; 
   for (i=1; i<=numworkers; i++)  
   {    
    source = i; 
    //obj.MPI_RECEIVE(out offset, 1,  

//MPI_Types.MPI_Integer, source, mtype,  
//MPI.MPI_Comm_World); 

    //obj.MPI_RECEIVE(out rows, 1,  
//MPI_Types.MPI_Integer, source, mtype, 
// MPI.MPI_Comm_World); 

    //count = rows*NCB; 
    count=NCB; 
    //obj.MPI_RECEIVE(out c[offset,0], count,  

//MPI_Types.MPI_Double, source, mtype,  
//MPI.MPI_Comm_World, out status); 

    obj.MPI_RECEIVE(out o, count,  
MPI_Types.MPI_Double, source, mtype,  
MPI.MPI_Comm_World, out status); 

    p[i-1]=(double[,]) o; 
   } 
 
 
   d2=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
   Console.WriteLine("Duration = {0}", 

d2.Subtract(d1).TotalSeconds  ); 
   Console.ReadLine(); 
   Console.WriteLine(); 
 
  }  /* end of master section */ 
  /******************** worker task ********************/ 
  if (taskid > MASTER)  
  {  
   mtype = FROM_MASTER; 
   source = MASTER; 
 
   Console.WriteLine("Master ={0}, mtype={1}", source,  

mtype); 
   obj.MPI_RECEIVE(out offset, 1, MPI_Types.MPI_Integer, 

source, mtype, MPI.MPI_Comm_World, out status); 
   d1=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
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   Console.WriteLine("offset ={0}", offset); 
   obj.MPI_RECEIVE(out rows, 1, MPI_Types.MPI_Integer,  

source, mtype, MPI.MPI_Comm_World, out status); 
   Console.WriteLine("row ={0}", rows); 
   count = rows*NCA; 
   obj.MPI_RECEIVE(out o, count, MPI_Types.MPI_Double,  

source, mtype, MPI.MPI_Comm_World, out status); 
   a=(double[,]) o; 
   Console.WriteLine("DIMENSION OF a [{0},{1}]",  

a.GetUpperBound(0),a.GetUpperBound(1)); 
   count = NCA*NCB; 
   obj.MPI_RECEIVE(out o, count, MPI_Types.MPI_Double,  

source, mtype, MPI.MPI_Comm_World, out status); 
   Console.WriteLine("Duration to receive work = {0}", 

new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks). 
Subtract(d1).TotalSeconds  ); 

   b=(double[,]) o; 
   Console.WriteLine("DIMENSION OF B [{0},{1}]", 

 b.GetUpperBound(0),b.GetUpperBound(1)); 
    
   d2=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks); 
    
   double[,] c =new double[rows,NCB]; 
   fixed (double* a1=&a[0,0],b1=&b[0,0],c1=&c[0,0] ) 
   {  
    double* a11 = a1; 
    double* b11 = b1; 
    double* c11 = c1; 
 
    for (i=0; i<rows; i++)  
     for (k=0; k<NCB; k++,c11++) 
     { 
      a11 = a1 + i*NCA;//set a11 to point 

  // to the first element of row i 
      *c11 = 0.0; //c11 initially is set to 

 // the first element of matrix c.  
      b11 = b1 + k; // Set b11 to point to  

  //column k of the first row 
      for (j=0; j<NCA; j++, a11++) 
      {  
       *c11 = *c11 + (*a11) * (*b11); 
       b11= b11 + NCB; 

      // Calculating b11 index  
//increased exec. time by 43% 

      } 
     } 



 

 

108 

   } 
   Console.WriteLine("Duration to solve = {0}", 

new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks). 
Subtract(d2).TotalSeconds  ); 

   mtype = FROM_WORKER; 
   Console.WriteLine("after computer"); 
   d1=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
   Console.WriteLine  ("Multiply \n"); 
   //obj.MPI_SEND(offset, 1, MPI_Types.MPI_Integer,  

//MASTER, mtype, MPI.MPI_Comm_World); 
   //obj.MPI_SEND(rows, 1, MPI_Types.MPI_Integer,  

//MASTER, mtype, MPI.MPI_Comm_World); 
   obj.MPI_SEND(c, rows*NCB, MPI_Types.MPI_Double,  

MASTER, mtype, MPI.MPI_Comm_World); 
   d2=new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks) ; 
   Console.WriteLine("Duration to send results to \ 

master= {0}", 
d2.Subtract(d1).TotalSeconds  ); 

   Console.WriteLine("after send"); 
 
  }  /* end of worker */ 
  Console.ReadLine(); 
  obj.MPI_Finalize(); 
  /* of main */ 
   
 } 
 } 
} 
 


