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RESUMO

Este trabalho apresenta a implementação e a utilização da migração de processos SPMD

(Single Program Multiple Data), a qual realiza somente a transferência dos dados, que estão

sendo manipulados pelo processo, para realizar a migração. Seu principal objetivo foi o estudo

do impacto do balanceamento de carga no desempenho de aplicações, desenvolvidas utilizando o

modelo de programação SPMD. Depois de realizados testes com aplicações SPMD reais, em

sistemas computacionais distribuídos utilizando a migração de processos SPMD, foi possível

verificar que ganhos de desempenho podem ser alcançados, tanto na migração de processos

quanto no tempo de execução de aplicações paralelas SPMD.
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ABSTRACT

This research presents the implementation and use of the SPMD (Single Program

Multiple Data) process migration, which only does the transference of the data that are being

used by the process, to perform the process migration. Its main objective was the study of the

load balancing impact in the performance of applications developed using the SPMD

programming model. After performing the tests with real SPMD applications, in distributed

computational systems using the SPMD process migration, it was achieved good performance

gains, both in the process migration and in the time execution of applications SPMD parallel

applications.
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CAPÍTULO1

1. Introdução

Na literatura sistemas distribuídos são definidos de várias formas, cada autor destacando

a característica que considera mais importante. Muitas definições são complementares e outras

divergentes em alguns pontos. Porém, uma característica marcante em sistemas distribuídos é a

grande conectividade e o grande compartilhamento de seus recursos (Coulouris et al., 2001).

Algumas características almejadas pelos sistemas distribuídos são a possibilidade de crescimento

em escala, segurança, tolerância a falhas, desempenho e transparência. Essas características,

juntamente com a possibilidade de um baixo custo na aquisição e na manutenção, viabilizam o

uso de sistemas computacionais distribuídos em vários domínios.

Com a grande difusão dos sistemas distribuídos, a exploração do potencial de

paralelismo intrínseco a esse tipo de sistema ganhou ênfase. Dessa forma, a computação paralela

passou a ver os sistemas computacionais distribuídos como uma plataforma alternativa,

tornando-se assim um dos domínios que podem se beneficiar com as vantagens apresentadas por

esses sistemas (Cermele et al., 1997). Antes a computação paralela estava limitada a

computadores específicos com processamento massivamente paralelo, mas atualmente, tirando

proveito da relação custo/benefício, ela tem sido amplamente utilizada em sistemas distribuídos.

Quando utilizada nesses sistemas, as aplicações paralelas o vêem como uma máquina paralela

virtual, onde os elementos de processamento (EPs) estão espalhados e interligados por uma rede

de comunicação.

No entanto, as máquinas paralelas virtuais possuem características que as diferenciam de

uma máquina realmente paralela. Por exemplo, enquanto máquinas realmente paralelas possuem,

potencialmente, elementos de processamento homogêneos, um sistema distribuído composto por

uma rede de estações de trabalho heterogêneas introduz um novo fator de desempenho na

computação distribuída, que é a variação da potência de processamento das várias estações de

trabalho (Zhang & Yan, 1995). Outro fator que aumenta a diferença das máquinas paralelas
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virtuais é a utilização de redes de comunicação de menor desempenho, potencialmente

heterogêneas e compartilhadas entre as diferentes aplicações e entre os diferentes usuários do

sistema. Esses fatores se refletem em necessidades especiais para o software distribuído

utilizado, necessidades não encontradas antes nas máquinas realmente paralelas.

Desse modo, para suprir essas necessidades e permitir a escrita de programas paralelos

que executem em sistemas computacionais distribuídos, normalmente são utilizadas ferramentas

de software, também conhecidas como ambientes de passagem de mensagens, como por

exemplo o PVM (Parallel Virtual Machine), o MPI (Message Passing Interface) e

implementações do modelo de objetos da especificação CORBA (Common Object Request

Broker Architeture). Essas ferramentas assumem tarefas por meio das quais é possível conseguir

a distribuição e a comunicação em ambientes distribuídos, entre tais tarefas podem-se citar o

gerenciamento de recursos, a comunicação, sincronização e o gerenciamento das aplicações

paralelas. Outra grande vantagem dessas ferramentas é a portabilidade das aplicações nelas

geradas, pois permitem sua execução em diferentes sistemas computacionais paralelos.

Uma área de pesquisa que tem sido amplamente estudada pela comunidade científica e

que se relaciona tanto com a computação paralela, quanto com sistemas distribuídos, é o

escalonamento de processos (Souza, 2000). Em sistemas distribuídos o escalonamento de

processos pode ser visto como um elemento de gerenciamento de recursos, onde esse

gerenciamento é responsável por controlar o acesso e o uso dos vários recursos disponíveis no

sistema pelos consumidores1. Esse controle é feito basicamente através de um mecanismo ou

política de escalonamento (Casavant & Kuhl, 1988). As decisões tomadas pelo escalonador têm

impacto direto no desempenho do sistema e devem levar em consideração vários fatores, alguns

estáticos outros dinâmicos. Os fatores estáticos são constantes no sistema não alterando no

decorrer do tempo, como por exemplo, a heterogeneidade tanto dos vários nós2 do sistema

quanto da rede de comunicação. Por outro lado os fatores dinâmicos variam no decorrer do

tempo, como por exemplo as necessidades dos vários usuários.

1
Consumidores podem ser vistos como processos ou quaisquer elementos que necessitem utilizar e

concorrer pelo acesso a recursos do sistema.
2

“Nó” está sendo usado como sinônimo de host e computador, podendo conter um ou vários
processadores. A heterogeneidade entre nós leva em consideração não somente a capacidade de
processamento, como também a quantidade de memória, a velocidade de acesso ao disco, entre outros
fatores.
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Várias pesquisas têm sido feitas com o objetivo de reduzir o tempo de resposta3 de

aplicações paralelas. Uma maneira de conseguir essa diminuição de tempo é melhorar a

utilização dos recursos computacionais disponíveis no sistema, através de uma adequada

distribuição de tarefas entre os processadores. Conseguir essa distribuição ideal não é uma tarefa

simples e caracteriza o problema de balanceamento de carga (Plastino, 2000). Várias são as

causas da falta de balanceamento de carga entre os processadores quando uma aplicação paralela

é executada em um sistema computacional distribuído, entre elas podem-se citar a falta de

conhecimento sobre a carga de trabalho que envolve cada tarefa, a criação dinâmica de novas

tarefas pela aplicação paralela, a variação da carga externa e a própria heterogeneidade do

sistema. Neste trabalho o balanceamento de carga é visto como um dos possíveis objetivos do

escalonamento.

Outra técnica que pode ser utilizada por algoritmos de escalonamento e auxilia no

balanceamento de carga é a migração de processos. Nela um escalonamento já realizado pode

ser alterado, suspendendo um processo que foi iniciado em um processador e permitindo sua

conclusão em outro processador. Com isso uma parte da carga de computadores sobrecarregados

pode ser transferida para computadores com menor carga de trabalho, melhorando assim o

desempenho de uma aplicação paralela. Essa técnica vem ganhando destaque pela sua grande

complexidade e importância (Souza, 2000). No entanto, a transferência de processos tem um

custo muito alto, muitas vezes anulando os benefícios conseguidos com a migração e, em outros

casos, até mesmo piorando o desempenho da aplicação paralela. Por esse motivo a migração de

processos deve ser utilizada com muita cautela.

As aplicações paralelas podem ser desenvolvidas seguindo-se dois modelos principais de

programação: o paralelismo de função, também conhecido como paralelismo de controle, ou o

paralelismo de dados. No primeiro, o de função, o paralelismo é realizado aplicando-se ao

mesmo tempo operações diferentes a conjunto de dados diferentes, por outro lado, no

paralelismo de dados, o paralelismo é atingido aplicando simultaneamente a mesma operação a

conjunto de dados diferentes. Quando o paralelismo de dados é utilizado em máquinas com

arquitetura MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream) tem-se o modelo de

programação denominado SPMD (Single Program Multiple Data) (Quinn, 1994). Esse modelo

de programação tem sido muito utilizado por sua simplicidade de depuração e desenvolvimento,

tanto para pequenas quanto para grandes quantidades de processadores. Além disso, vários

3
Intervalo de tempo entre o inicio da execução de uma aplicação paralela e o instante em que o último

processador finaliza as tarefas a ele atribuídas.
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problemas têm como solução natural a decomposição de dados quando utiliza-se uma

abordagem paralela para solucioná-los. O balanceamento de carga tem influencia direta no

desempenho das aplicações SPMD, exercendo um papel importante no desempenho desse tipo

de aplicação (Plastino, 2000; Plastino, 2002).

O objetivo do projeto de mestrado desenvolvido consiste na definição e implementação

de estratégias para o balanceamento de cargas com migração de processos, considerando

aplicações SPMD (Single Program Multiple Data) em ambientes paralelos virtuais, para

aplicações paralelas, considerando um ambiente computacional distribuído. Desse modo, esta

dissertação apresenta a revisão bibliográfica e o trabalho desenvolvido durante o projeto de

mestrado.

O capítulo 2 apresenta uma revisão sobre a área de computação paralela, comentando a

motivação, conceitos e técnicas utilizadas nessa área. São apresentadas também algumas

ferramentas de suporte à programação paralela em sistemas distribuídos.

O capítulo 3 mostra uma introdução ao escalonamento de processos dando ênfase aos

conceitos e técnicas utilizadas em sistemas computacionais distribuídos. Nesse capítulo é

discutida a organização e as políticas envolvidas no escalonamento, além de apresentar

exemplos de ambientes de suporte ao escalonamento de processos. Esse capítulo termina com

uma discussão sobre balanceamento de carga, destacando o balanceamento realizado em

aplicações SPMD e a utilização da técnica de migração de processos bem como as ferramentas

de checkpointing de processos que mais se destacam na área científica. Ao mesmo tempo é

apresentada uma classificação das aplicações SPMD, assim como as características de cada uma

das classes apresentadas.

No capítulo 4 é apresentada a migração de processos SPMD desenvolvida durante este

projeto de mestrado, assim como os resultados obtidos em experimentos que compararam a

migração de processos SPMD e a migração de processos MPMD.

O capítulo 5 apresenta os resultados de experimentos realizados com a migração de

processos SPMD auxiliando no balanceamento de carga de uma aplicação SPMD real. Esses

experimentos foram realizados comparando várias formas de balanceamento de carga e seus

desempenhos.

No último capítulo (capítulo 6) é apresentada a conclusão sobre o trabalho desenvolvido

neste projeto de mestrado, assim como trabalhos futuros a serem realizados.
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CAPÍTULO 2

2. Computação Paralela Distribuída

2.1. Considerações Iniciais

O processamento paralelo é um método que busca a exploração da concorrência

existente em um processo computacional. A computação paralela é a técnica que utiliza e

implementa os conceitos de processamento paralelo nas arquiteturas de computadores

disponíveis, para a resolução de problemas (Hazra, 1995). Um dos principais objetivos da

computação paralela é conseguir um melhor desempenho para aplicações computacionais que

necessitem de uma maior potência computacional, normalmente não encontrada em arquiteturas

seqüenciais.

O processamento paralelo pode ser explorado em vários níveis. Em um nível mais alto, o

trabalho a ser realizado é dividido em várias tarefas para serem executadas concorrentemente.

Esse nível pode ser alcançado de maneira eficiente através de uma boa programação das

aplicações paralelas, que podem ser vistas como um conjunto de tarefas que interagem para a

resolução de um problema.

O nível seguinte de paralelismo é alcançado através da execução simultânea de

procedimentos ou de sub-rotinas de aplicações paralelas nos elementos de processamento. Para

isso as aplicações paralelas devem ser decompostas em partes que possam ser executadas

concorrentemente. Normalmente esse tipo de paralelismo exige suporte adicional da linguagem

de programação utilizada.

O último nível de paralelismo está mais próximo ao hardware, explorando a concorrência

entre as várias instruções ou mesmo dentro de cada instrução. Esse nível tem sido muito

utilizado juntamente com técnicas como o pipeline4 e a duplicação das unidades funcionais

4 Pipeline é uma técnica utilizada para melhorar o desempenho de sistemas computacionais. Nela várias
instruções em estágios diferentes de execução são executadas ao mesmo tempo.
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existentes dentro da UCP (Unidade Central de Processamento). Nesse ponto encontra-se o

conceito de granulosidade, que define o tamanho da unidade de trabalho destinada aos

processadores (Almasi & Gottlieb, 1994). A granulosidade encontrada nesse ultimo nível é fina,

pois são utilizadas instruções como unidade de trabalho. Já a granulosidade empregada no nível

mais alto de paralelismo é grossa, pois a unidade de trabalho é conseguida pela simples divisão

do trabalho a ser realizado em várias tarefas menores. A granulosidade encontrada no nível

intermediário de paralelismo é chamada de granulosidade média.

A arquitetura utilizada influencia diretamente no desenvolvimento das aplicações

paralelas. Arquiteturas com compartilhamento de memória têm sido utilizadas com grande

sucesso para explorar o paralelismo em um nível moderado. Porém essas arquiteturas não têm

um grande potencial de crescimento em escala, não permitindo a construção de máquinas que

possuam níveis mais elevados de potência computacional, impedindo a exploração de grandes

quantidades de paralelismo (Gupta, 1992). Ao mesmo tempo desvantagens como o alto custo na

aquisição e na manutenção de máquinas paralelas e a dependência com relação ao fabricante,

têm dificultado a sua utilização na computação paralela.

Devido à boa relação custo/benefício e à alta capacidade de expansão, sistemas que

empregam máquinas com memória distribuída constituem uma boa alternativa para a

computação paralela e vêm sendo muito utilizados, obtendo um desempenho adequado,

principalmente na execução de aplicações que demandem muitos recursos computacionais. Esse

tipo de máquina pode ser encontrada em computadores com processamento maciçamente

paralelo ou MPP (Massive Parallel Processing), os quais contêm um grande número de

elementos de processamento conectados por uma rede de comunicação de alto desempenho, ou

também em sistemas distribuídos, onde computadores pessoais ou estações de trabalho são

conectados por uma rede de comunicação e utilizam software distribuído, atuando como uma

máquina paralela virtual.

Outro fator que tem motivado o uso de sistemas distribuídos em computação paralela,

também conhecida como computação paralela distribuída, é que os sistemas distribuídos contêm

muitas características desejadas pela computação paralela, como a transparência no uso de

recursos computacionais, interoperabilidade, flexibilidade, confiabilidade e segurança. No

entanto, outras características como a heterogeneidade, o fraco acoplamento e a busca pela

satisfação das necessidades dos vários usuários e das várias aplicações do sistema, introduzem

novas necessidades para a aplicação paralela. Por esse motivo, algumas técnicas utilizadas no
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passado passam a não ter a mesma eficácia quando utilizadas em sistemas computacionais

distribuídos, tornando essa área desafiadora.

Com o aumento do número de elementos de processamento e a maior complexidade dos

problemas a serem resolvidos pela computação paralela, desenvolver aplicações para sistemas

com memória distribuída tem se tornado uma tarefa não muito simples (Chung & Ranka, 1993).

Nesse contexto, o modelo de programação SPMD é um forte candidato para usufruir as

vantagens apresentadas por esse tipo de sistema, devido à sua menor complexidade de

desenvolvimento e depuração. Outra vantagem do modelo SPMD é que o número de processos

da aplicação paralela pode ser moldado à situação corrente do sistema: considerando a mesma

aplicação, um maior número de processos pode ser distribuído para um grande número de

elementos de processamento e um menor número de processos para um menor número de

elementos de processamento. Outra característica do modelo SPMD é a existência freqüente de

um número de subconjuntos de dados ou tarefas maior que o número de processos participantes.

Tal situação é comum em sistemas computacionais distribuídos, onde, diferentemente de

máquinas paralelas que possuem um grande número de elementos de processamento

especializados, existe uma quantidade menor de elementos especializados, com diferentes

potências computacionais e arquiteturas.

Para um melhor entendimento e contextualização do projeto de pesquisa apresentada

nessa dissertação, serão apresentadas neste capítulo algumas das principais características da

computação paralela, dando ênfase no uso de sistemas computacionais distribuídos como

plataforma de desenvolvimento. Na seção 2.2 serão discutidas arquiteturas paralelas e suas

possíveis classificações. Na seção seguinte serão apresentadas ferramentas de suporte à

computação paralela. Na seção 2.4 serão apresentadas algumas considerações finais sobre o

tema.

2.2. Arquiteturas Paralelas

A taxonomia de Flynn é a mais utilizada para a classificação tanto de arquiteturas

paralelas quanto de arquiteturas seqüenciais. Nessa classificação as arquiteturas são organizadas

segundo a multiplicidade do hardware utilizado para a manipulação do fluxo de dados e do fluxo

de instruções, gerando quatro categorias: SISD (Single Instruction stream, Single Data stream),

SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream), MISD (Multiple Instruction stream,
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Single Data stream) e MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream) (Quinn,

1994).

Computadores convencionais com um único processador são bons exemplos de

arquiteturas classificadas com SISD, pois executam um único fluxo de instruções sobre um

único fluxo de dados. Apesar de poderem possuir múltiplas unidades funcionais, estas são

controladas por uma única unidade de controle, e o uso de técnicas como a de pipeline não

permitem a decodificação de mais de uma instrução por unidade de tempo.

Máquinas classificadas como SIMD normalmente contêm uma única unidade de

processamento de instruções alimentando várias unidades de processamento de dados. Com essa

configuração, uma única instrução estará executando nas várias unidades de processamento por

unidade de tempo, cada uma manipulando seus próprios dados. Assim fica garantido que os

vários elementos de processamento estarão executando um único fluxo de instruções sobre

múltiplos fluxos de dados. Exemplos de arquitetura SIMD são encontrados em máquinas com

processamento vetorial.

Na categoria MISD vários fluxos de instruções manipulam um único fluxo de dados.

Porém não existe um consenso sobre a existência de algum representante que se enquadre nessa

categoria.

A última classe da taxonomia de Flynn (MIMD) engloba máquinas paralelas que contêm

múltiplos fluxos de dados operando sobre múltiplos fluxos de instruções. Essa categoria contém

tanto arquiteturas onde a memória é compartilhada quanto arquiteturas onde a memória é

distribuída e representa a maioria dos computadores paralelos existentes.

Com os vários avanços tecnológicos, como o aumento o desempenho das redes de

comunicação e dos processadores e o desenvolvimento de ferramentas que permitem a

comunicação entre programas que estejam executando em máquinas diferentes, o uso de

estações de trabalho ou computadores pessoais, interligados por uma rede local, como um

sistema paralelo MIMD com memória distribuída, tem se tornado popular. Esses sistemas

também são conhecidos como NOW (Networks Of Workstations) ou COW (Cluster Of

Workstations).

O uso de NOW em computação paralela apresenta vários desafios, um deles é como

prover para os usuários do sistema respostas rápidas e previsíveis de sua própria estação de

trabalho e, ao mesmo tempo, permitir que aplicações paralelas possam adquirir os recursos
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computacionais necessários para sua execução, através da rede de comunicação. Mesmo quando

o sistema é dedicado, existem outros fatores a serem levados em consideração. Entre esses

fatores pode-se destacar a heterogeneidade dos elementos de processamento utilizados, que

podem ser tanto diferenças arquiteturais quanto configuracionais. A heterogeneidade arquitetural

se caracteriza pela diferença entre as arquiteturas dos vários elementos de processamento

utilizados, o que pode dificultar a execução de um mesmo código nas várias máquinas do

sistema. Entre os elementos de processamento de mesma arquitetura, ainda podem existir

diferenças como, por exemplo, na capacidade de processamento, na capacidade de

armazenamento e no tempo de acesso ao disco, na quantidade de memória e na diferença entre

os tempos de resposta da rede. Essa heterogeneidade é conhecida como configuracional. Outro

tipo de heterogeneidade encontrada tem relação com o sistema operacional utilizado em cada

máquina, onde as características de cada sistema operacional instalado variam, podendo gerar

incompatibilidade.

A heterogeneidade encontrada nos recursos computacionais presentes nos sistemas

computacionais distribuídos, aliadas às outras características do sistema já comentadas

anteriormente, introduzem novas dificuldades que devem ser gerenciadas pelo software paralelo.

Para conseguir um bom desempenho do sistema é necessário um mecanismo eficiente de

gerenciamento de recursos, que leve em consideração aspectos como as diferentes arquiteturas e

configurações dos elementos de processamento. Na literatura existem várias ferramentas que

auxiliam a computação paralela em sistemas computacionais distribuídos heterogêneos,

permitindo a distribuição de tarefas e o gerenciamento transparente de recursos, sem a

necessidade de um conhecimento mais profundo das características presentes no sistema.

Na seção seguinte serão apresentadas as ferramentas de auxilio à computação paralela

PVM e MPI que estão disponíveis para a computação paralela em sistemas computacionais

distribuídos heterogêneos.

2.3. Ferramentas de Suporte à Computação Paralela

Vários esforços ainda estão direcionados para o desenvolvimento de técnicas de

computação paralela que possibilitem a manipulação de grandes quantidades de dados, acelerar a

execução de programas e achar soluções para problemas que consomem tempo excessivo.

Atualmente, utilizar sistemas distribuídos como plataforma para a computação paralela é uma

opção viável e atrativa. No entanto, para conseguir um uso eficiente de mais de um processador
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para a execução de uma aplicação, os processadores necessitam compartilhar dados e garantir a

atualização e o uso coordenado desses dados compartilhados (Fadlallah et al., 2000). Um

método muito popular para alcançar esses objetivos é o uso de ferramentas de suporte à

computação paralela.

Essas ferramentas provêem mecanismos de suporte à construção de programas paralelos

não existentes nas linguagens de programação seqüenciais, como por exemplo, a execução

concorrente de tarefas, a escolha de quais tarefas serão executas concorrentemente, o controle da

ativação e encerramento e métodos de sincronização e interação dessas tarefas.

Cada uma dessas ferramentas tem suas características particulares e, independente do

tipo de algoritmo paralelo que se deseja implementar, podem-se classificá-las em três grupos:

linguagens de programação concorrente, ambientes de paralelização automáticos ou ambientes

de passagem de mensagens (Almasi & Gottlieb, 1994).

As linguagens de programação concorrente são específicas para o desenvolvimento de

programas paralelos, contendo construções próprias para esse fim. Apesar de oferecerem um

melhor desempenho, as linguagens de programação concorrentes exigem do programador o

aprendizado de uma nova linguagem.

Os ambientes de paralelização automáticos geram programas paralelos automaticamente

através do código fonte de programas escritos em linguagens seqüenciais. O grande problema

desses ambientes é que, normalmente, o ganho de desempenho conseguido é pequeno. Em

compensação exigem pouco esforço do programador e permitem a utilização de códigos

seqüenciais já escritos.

Os ambientes de passagem de mensagens são bibliotecas que estendem as linguagens de

programação seqüenciais, adicionando mecanismos para a criação, a comunicação e a

sincronização entre tarefas, permitindo o desenvolvimento de aplicações paralelas. Esses

ambientes apresentam um desempenho melhor que os ambientes de paralelização automáticos e

não exigem do programador o aprendizado de uma nova linguagem de programação. Como

exemplos têm-se o MPI e o PVM que serão estudados respectivamente nas seções 2.3.1 e 2.3.2.

Na seção 2.3.3 será apresentado o CORBA, que utiliza objetos distribuídos para o

desenvolvimento de programas paralelos. O principal objetivo do método de objetos distribuídos

é proporcionar uma arquitetura comum para o desenvolvimento de aplicações distribuídas,

possibilitando a reutilização de códigos paralelos.
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2.3.1 Message Passing Interface – MPI

A passagem de mensagens é um método muito utilizado para o desenvolvimento de

aplicações paralelas, principalmente em arquiteturas com memória distribuída. Muitos sistemas

têm utilizado esse método e demonstrado sua eficiência e portabilidade. Porém foram criadas

muitas variações desse modelo, com diferentes sintaxes e semânticas de rotinas (Fórum MPI,

1994). Pensando em criar um padrão que juntasse as características mais atrativas dos vários

ambientes de passagem de mensagem existentes, o Fórum MPI iniciou em 1992 o processo de

criação de uma especificação para rotinas de comunicação de passagem de mensagens chamada

MPI.

O objetivo principal do padrão MPI é a criação de uma especificação para ambientes de

passagem de mensagens que ofereça ao programador praticidade, portabilidade, eficiência e

flexibilidade. Para tanto foram definidas algumas metas que o padrão deveria alcançar:

• Permitir o uso em ambientes heterogêneos;

• Definir uma interface de programação de aplicativos;

• Permitir uma comunicação eficiente;

• Fornecer uma interface de comunicação confiável, retirando do encargo do

programador a preocupação quanto à falhas na comunicação;

• Definir uma interface que seja o mais próximo possível das já utilizadas, como

por exemplo, a interface do PVM;

• Definir uma interface que possa ser implementada em várias plataformas, sem

necessitar de muitas modificações;

• Definir a semântica da interface deve ser independente da linguagem hospedeira;

• Definir a interface deve ser thread-safe5.

A versão 1.0 da especificação MPI foi apresentada em 1993, tendo como exemplos de

implementações o MPICH e o LAM (incluindo atualmente o MPI versão 1.2 e parte da versão

5
Thread é um mecanismo que permite que um mesmo processo execute mais de uma ação ao mesmo

tempo, e estão contidas dentro dos processos. As threads de um mesmo processo executam
independentemente uma das outras. Algo é dito thread-safe quando permite mecanismos que impeçam
que várias threads tenham acesso ao mesmo espaço de memória ao mesmo tempo, impedindo
inconsistência nos dados.
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2.0). Correções, extensões e esclarecimentos foram acrescentados à versão inicial, originando

em 1997 o MPI 2.0 (MPI Fórum, 1997) (Lam-MPI, 2004).

2.3.2 Parallel Virtual Machine – PVM

O PVM é um sistema que utiliza o modelo de passagem de mensagens para permitir que

programadores explorem a computação distribuída através de uma grande variedade de tipos de

computadores, fazendo-os parecer uma grande e única máquina paralela virtual. O PVM é

constituído por um conjunto de ferramentas de software e bibliotecas que simulam um sistema

computacional heterogêneo, flexível, concorrente e de propósito geral, tendo como principal

objetivo possibilitar o uso cooperativo de um conjunto de computadores, possivelmente com

arquiteturas variadas, para a computação paralela (Geist, 1994).

Durante o desenvolvimento do PVM foram colocadas como metas as seguintes

características:

• O usuário configura o conjunto de máquinas. A máquina paralela virtual, onde

serão executadas as aplicações paralelas, é controlada inteiramente pelo usuário,

permitindo inclusive sua reconfiguração em tempo de execução;

• Acesso transparente ao hardware. O hardware pode ser visto pela aplicação como

um conjunto de elementos de processamento virtuais, não se importando com a

diferença entre as arquiteturas existentes no sistema, ou pode ser visto como um

conjunto de elementos de processamento distintos, cada um com sua arquitetura

específica e, assim, explorar a capacidade própria de cada arquitetura;

• Computação baseada em processos. A unidade de paralelismo utilizada pelo

PVM é uma tarefa, que alterna entre comunicação e computação;

• Modelo de passagem de mensagem. As tarefas cooperam entre si, para a

execução de uma aplicação, enviando e recebendo mensagens umas para as

outras;

• Suporte a heterogeneidade. O PVM dá suporte à heterogeneidade, não somente

de máquinas, mas também de redes e de aplicações.
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• Suporte a multiprocessadores6. O PVM tem suporte à mecanismos de passagem

de mensagens nativos em multiprocessadores.

O conceito do PVM surgiu em 1989, porém sua primeira versão (PVM 1.0) foi um

protótipo desenvolvido somente para uso interno, não sendo liberado para o público. Sua

segunda versão foi desenvolvida na Universidade do Tennessee e disponibilizada em 1991. Em

1993 foi lançada a versão 3 do PVM, contendo uma nova interface de programação de

aplicativos, após várias modificações nas versões anteriores.

Pode-se dividir o PVM em duas partes principais, a primeira é constituída por um

conjunto de processos daemon chamados pvmd. Cada elemento de processamento que constitui

a máquina paralela virtual possui um pvmd em execução. O primeiro daemon iniciado é

chamado de master, enquanto os demais são chamados de slaves. A única diferença existente

entre o master e os outros daemons é que esse é responsável por criar, configurar e destruir

slaves. Qualquer reconfiguração deve ser feita pelo master, caso a modificação seja originada

em um slave, ela deve ser primeiramente enviada para o master para então ser realizada.

A segunda parte do PVM é uma biblioteca de programação chamada libpvm. Essa

biblioteca contém funções de empacotamento e desempacotamento de mensagens e permite que

uma tarefa se comunique com o pvmd e com outras tarefas. As funções de envio e recebimento

de mensagens também são utilizadas para fazer chamadas de sistema PVM, através do envio de

requisições de serviço ao pvmd. O nível mais alto da biblioteca é responsável pela interface com

o usuário, sendo independente da máquina onde o PVM será executado. No entanto, o nível mais

baixo da libpvm é dependente do tipo de máquina utilizado. Esse nível foi separado para permitir

a sua substituição quando for necessário portar o PVM para outras plataformas.

2.4. Considerações Finais

A computação paralela possibilita uma melhora no desempenho de aplicações que

necessitem de uma grande capacidade computacional, explorando o paralelismo intrínseco

encontrado tanto em hardware quanto em software.

Existem várias plataformas que podem ser utilizadas em computação paralela.

Atualmente, devido aos vários avanços tecnológicos, o uso de arquiteturas com memória

distribuída têm se destacado como uma dessas plataformas.

6
Multiprocessadores consistem de máquinas com múltiplas CPUs que compartilham a mesma memória,

sendo que cada CPU pode executar um programa independente das demais.
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Outro fator importante que tem aumentado a popularidade das arquiteturas com memória

distribuída, são as vantagens apresentadas por esse tipo de sistema, como o custo/beneficio e a

escalabilidade, somadas às suas características que muitas vezes são desejadas pela computação

paralela, como por exemplo, a transparência no uso de recursos computacionais.

Ferramentas de suporte à computação paralela têm oferecido muitos meios para seu uso

eficiente em sistemas computacionais distribuídos heterogêneos. No entanto, um bom

desempenho computacional só pode ser alcançado quando é realizado um bom escalonamento de

processos.

Como será visto mais adiante, considerando-se aplicações SPMD, outro aspecto

importante no escalonamento de processos é a distribuição das tarefas ou conjunto de dados

entre os elementos de processamento que compõem o sistema. Essa importância se dá

principalmente devido à flexibilidade intrínseca existente nesse modelo de programação que, ao

mesmo tempo em que permite um controle mais refinado da distribuição de carga, sofre um

grande impacto pela falta de balanceamento.

Existem muitos trabalhos relacionados à área de escalonamento de processos, porém

poucos estão voltados ao escalonamento de processos em sistemas computacionais distribuídos

heterogêneos. O capítulo seguinte aborda esse tema, mostrando o escalonamento de aplicações

paralelas em sistemas computacionais distribuídos heterogêneos com memória distribuída,

destacando, no final do capítulo, o escalonamento orientado ao balanceamento de carga em

aplicações SPMD.
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CAPÍTULO 3

3. Escalonamento de Processos
em Sistemas Distribuídos

3.1. Considerações Iniciais

O escalonamento de processos de aplicações paralelas tem grande influência no

desempenho de sistemas computacionais, constituindo uma área de muita importância dentro da

computação paralela (Woo et al., 1997). Seu principal desafio é gerenciar os recursos

computacionais disponíveis em um sistema, garantindo o acesso e o uso eficaz e eficiente desses

recursos (Casavant & Kuhl, 1988). No entanto, o escalonador de processos deve levar em

consideração os fatores próprios de cada sistema, características que diferenciam um sistema do

outro e que podem dificultar ou mesmo inviabilizar a utilização de técnicas de escalonamento

usadas em um sistema em outro.

O aumento da utilização de sistemas computacionais distribuídos como plataforma para a

computação paralela, tem motivado o estudo do escalonamento de processos voltado para as

características desses sistemas. Esse estudo gerou uma literatura muito vasta e abrangente sobre

o tema, contudo também gerou divergências, apresentando terminologias distintas e muitas

vezes conflitantes (Souza, 2000).

Casavant e Kuhl (1988) apresentaram uma taxonomia objetivando unificar a

terminologia e a classificação de escalonadores de processos em sistemas computacionais

distribuídos de propósito geral. Nela o escalonamento é classificado inicialmente como local ou

global. O escalonamento local é realizado em um único elemento de processamento utilizando

técnicas de time-sharing, que consistem em dividir o tempo de uso do processador em várias

fatias, chamadas time-slice, e compartilhar essas fatias de tempo entre os vários processos
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presentes no sistema. O escalonamento local não é o foco deste trabalho e, portanto, não será

apresentado detalhadamente.

Quando o escalonamento é realizado em vários elementos de processamento, ele é dito

global. O escalonamento decide onde um processo será executado, assim como quantos e quais

recursos serão disponibilizados para esse processo. As decisões tomadas pelo escalonador

podem ser realizadas em tempo de compilação ou de execução. Quando essa decisão é tomada

em tempo de compilação o escalonamento é dito estático. No escalonamento estático é

necessário conhecer uma grande quantidade de informações sobre o processo e sobre o sistema

onde a aplicação será executada. Essas informações são utilizadas para definir como o

escalonamento será realizado e embutí-lo no programa durante a compilação ou em seu código

fonte. Seguindo esse modelo pode-se obter uma solução ótima, que é a melhor solução para o

problema, ou uma solução subótima, quando não são conhecidas todas as informações

necessárias. Uma solução sub-ótima pode ser conseguida através de heurísticas ou da

modelagem formal da aplicação, como por exemplo por meio da utilização de grafos.

Em contraposição ao escalonamento estático tem-se o escalonamento dinâmico, que é

realizado com pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre o processo ou sobre o sistema. As

decisões do escalonador são tomadas em tempo de execução, podendo sofrer modificações

durante a execução do processo. Nesse contexto encontra-se o balanceamento de carga com

migração de processos, modificando a distribuição inicial dos processos e permitindo uma

melhor distribuição de carga no sistema.

As decisões tomadas pelo escalonamento dinâmico, podem ser realizadas de forma

centralizada ou distribuída. Quando um único elemento de processamento é responsável pela

tomada de decisões, o escalonamento dinâmico é classificado como centralizado. Por outro lado,

no escalonamento dinâmico distribuído, a responsabilidade pelas decisões de escalonamento é

distribuída entre os vários elementos de processamento. Essa distribuição pode ser feita de

maneira cooperativa, quando os diversos elementos de processamento interagem tomando

decisões que consideram o estado do sistema computacional como um todo, ou de forma não

cooperativa, tomando decisões independentemente dos outros elementos de processamento,

levando em consideração unicamente as informações locais.

A taxonomia de Casavant e Kuhl (1988) é muito referenciada e utilizada, sendo

apropriada para enquadrar o contexto deste trabalho. A Figura 3-1 apresenta essa taxonomia,

destacando em linhas pontilhadas este contexto.
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Figura 3-1 – Taxonomia Hierárquica de Casavant e Kuhl

O escalonamento de processos é realizado através de algoritmos de escalonamento, que

implementam os mecanismos e as políticas de escalonamento. É importante não confundir os

termos mecanismos de escalonamento e política de escalonamento. Enquanto os mecanismos são

comandos ou instruções utilizados para desempenhar atividades básicas no sistema, como por

exemplo a coleta de informações, a política ou estratégia de escalonamento determina quando e

como esses mecanismos serão utilizados, visando atingir os objetivos propostos ao algoritmo

escalonamento de processos (Souza, 2000).

O escalonamento de processos pode ter diferentes objetivos, como por exemplo

minimizar o tempo de resposta ou conseguir uma melhor utilização dos recursos computacionais

disponíveis no sistema. Dentre os possíveis objetivos do escalonamento de processos destaca-se

o balanceamento de carga, pois permite uma diminuição do tempo de resposta de aplicações

paralelas, ou mesmo uma melhor utilização dos recursos, através de uma distribuição adequada

da carga de trabalho entre os diversos recursos computacionais disponíveis.

O balanceamento de carga pode ser empregado em diferentes contextos dependendo do

objetivo visado. Um desses objetivos é equilibrar a carga nos vários elementos de processamento

em um sistema computacional distribuído. Por outro lado, o balanceamento de carga pode ter

como objetivo controlar a carga imposta por uma aplicação paralela entre os diversos elementos

de processamento em um ambiente paralelo. Nesse segundo contexto, o balanceamento de carga
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está mais intimamente ligado com a aplicação, sofrendo influência do modelo de programação

utilizado (paralelismo de dados ou de função) (Plastino, 2000).

Apesar de muito abrangente, a taxonomia apresentada por Casavant e Kuhl não trata

diretamente o balanceamento de carga em aplicações que utilizam o paralelismo de dados,

estando mais voltada ao escalonamento de processos em sistemas distribuídos e ao

escalonamento de processos de aplicações que utilizam o paralelismo de função.

Algumas pesquisas foram feitas nessa área com o intuito de preencher esse vazio. Entre

elas encontra-se a taxonomia apresentada por Plastino (2000), que buscou padronizar a

classificação dos algoritmos de balanceamento de carga em aplicações SPMD, com o objetivo de

permitir comparações entre os vários tipos de algoritmos existentes.

Em sua taxonomia, Plastino classifica inicialmente os algoritmos de balanceamento de

carga como estáticos ou dinâmicos, tendo como critério o momento em que é definida como será

a distribuição das tarefas de uma aplicação paralela entre os elementos de processamento. Em

algoritmos estáticos a forma como as tarefas serão distribuídas é definida antes do início da

execução das mesmas, não podendo ser alterada no decorrer da execução da aplicação.

Por outro lado, em algoritmos classificados como dinâmicos, a maneira como a

distribuição das tarefas irá ocorrer é definida durante a execução da aplicação paralela ou no

início da execução da mesma, podendo sofrer alterações através da transferência de tarefas.

Porém, a taxonomia de Plastino não aborda objetivamente o balanceamento de carga

através da transferência de tarefas que já iniciaram sua execução, ou seja, não aborda o tema da

migração de processos. Apesar de algoritmos de balanceamento de carga que utilizam a técnica

de migração de processos poderem ser classificados como dinâmicos, a falta de uma

diferenciação clara impede uma comparação mais aprofundada.

Assim, este capítulo apresenta uma discussão sobre os conceitos gerais que envolvem o

escalonamento dinâmico de processos em sistemas computacionais distribuídos, tendo como

foco técnicas de balanceamento de carga e a utilização de migração de processos. A seção 3.2

apresenta uma possível divisão dos componentes que formam os algoritmos de balanceamento

de carga. Uma introdução sobre índice de cargas e sua importância é mostrada na seção 3.3. Na

seção seguinte (seção 3.4) são apresentados alguns ambientes de suporte ao escalonamento de

processos. O capítulo é finalizado na seção 3.5, com comentários e conceitos sobre checkpoint
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de processos e sobre balanceamento de carga em aplicações SPMD, juntamente com algumas

considerações finais sobre o assunto na seção 3.6.

3.2. Organização de uma Política de Escalonamento

A falta de balanceamento de carga em um sistema distribuído acontece quando alguns

elementos de processamento recebem uma carga muito grande de trabalho enquanto outros têm

seu potencial subutilizado. Esse cenário pode ocorrer quando tarefas são submetidas

arbitrariamente aos elementos de processamento do sistema. Para corrigir essa distorção é

necessário que o escalonador tenha mecanismos que possam balancear a carga do sistema, que

pode ocorrer através da transferência de carga ou pela migração de processos de elementos de

processamento sobrecarregados para os mais ociosos.

Para que o balanceamento de carga seja feito de forma organizada e venha a melhorar o

desempenho do sistema, os vários elementos de processamento devem trocar informações entre

si. Shivaratri et al. (1992) organizou os componentes de um algoritmo de balanceamento de

carga dinâmico em quatro políticas, definindo a troca de informação que ocorre entre os

elementos de processamento em cada uma delas. As métricas utilizadas em cada um desses

componentes definem a qualidade do balanceamento de carga realizado. Essas políticas, que

serão discutidas nas seções seguintes, são: política de transferência, política de seleção, política

de localização e política de informação.

3.2.1 Política de Transferência

A política de transferência determina se um processador está ou não no estado adequado

para participar de uma transferência de tarefas. Caso o processador esteja apto a participar de

uma transferência de tarefas, ele é classificado como sender ou receiver. Um processador sender

está normalmente sobrecarregado, desejando repassar tarefas, enquanto um processador receiver

está normalmente ocioso ou com carga moderada, podendo processar mais tarefas.

Muitas políticas de transferências são políticas de limites, na qual um processador é

considerado sender caso sua carga ultrapasse um limite TS predefinido. Caso a carga do

processador fique abaixo de um segundo limite Ti, também predefinido, o processador é

considerado receiver. Alguns algoritmos consideram valores iguais para TS e Ti.
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Outra possível política de transferência é a relativa, na qual é considerada a carga de um

processador com relação à carga de outro. Caso a diferença entre as cargas ultrapasse um

determinado valor, um processador é considerado sender e o outro é considerado receiver.

3.2.2 Política de Seleção

A política de seleção é responsável por selecionar qual(is) tarefa(s) será(ão)

transferida(s). Um método simples é a seleção de uma das tarefas mais novas, uma vez que,

possivelmente, foram essas que sobrecarregaram o processador.

Normalmente são considerados os seguintes fatores para a seleção de uma tarefa:

• A sobrecarga devido à transferência da tarefa deve ser mínima, sendo que uma

tarefa pequena causa menos sobrecarga de transferência que uma tarefa grande;

• A tarefa deve ter um tempo de vida alto para compensar a sobrecarga da

transferência;

A dependência de localidade da tarefa deve ser mínima. A tarefa deve ter pouca

dependência de recursos presentes no processador onde a ela foi originada, como por exemplo,

janelas, mouse ou clock do processador.

3.2.3 Política de Localização

A política de localização é responsável por encontrar parceiros (sender e receiver) para a

transferência de tarefas. Dois exemplos de possíveis políticas de localização são polling e com

coordenador.

A política de polling é descentralizada e altamente utilizada. Nela um processador

contata outro processador para descobrir se este pode ou não participar de um balanceamento de

carga. Os processadores podem ser contatados serialmente ou em paralelo. Depois de descobrir

quais processadores podem participar do balanceamento, um é selecionado. Essa seleção pode

ser feita:

• Aleatoriamente: um processador é selecionado de forma randômica;

• Vizinho mais próximo: o processador mais próximo é selecionado;

• Utilizando informações de procuras feitas anteriormente.

A política de localização com coordenador é um exemplo de política centralizada. Um

coordenador é contatado sempre que um processador quer encontrar um parceiro para realizar
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balanceamento de carga. O coordenador então coleta informações sobre o sistema e elege um

parceiro para realizar o balanceamento.

3.2.4 Política de Informação

A política de informação decide quando as informações sobre outros processadores

devem ser coletadas, quais e de onde essas informações devem ser coletadas. Existem

basicamente três tipos de política de informação:

• Dirigida por demanda;

• Periódica;

• Dirigida por mudança de estado.

A política dirigida por demanda é descentralizada. Nesta política um processador coleta

informações sobre outros processadores sempre que ele se torna sender ou receiver, ou seja,

sempre que o processador está apto a participar de um balanceamento de carga. Essa política é

naturalmente dinâmica, já que necessita do estado do sistema para ser iniciada.

Pode-se classificar a política dirigida por demanda como:

• Iniciada pelo sender: processadores senders iniciam a coleta de informações para

encontrar um parceiro para a transferência de carga;

• Iniciada pelo receiver: processadores receivers iniciam a coleta de informações

para encontrar um parceiro para a transferência de carga;

• Simétrica: tanto processadores senders como receivers podem iniciar a coleta de

informações.

Uma outra opção é usar uma política periódica, na qual as informações são colhidas

periodicamente. Essa política pode ser tanto centralizada quanto descentralizada. A política de

transferência pode então decidir se ocorrerá ou não transferência de tarefas, dependendo das

informações coletadas. A periodicidade da coleta de informações é um ponto crítico nessa

abordagem. Caso o intervalo de coleta de informações seja muito alto, as informações sobre o

sistema poderão não retratar o verdadeiro estado do sistema. No entanto, intervalos muito curtos

de coleta geram uma grande sobrecarga no sistema, podendo agravar a situação de sistemas já

sobrecarregados.
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A última política de informação a ser comentada é a dirigida por mudança de estado.

Nela os processadores disseminam informações sobre o seu estado, sempre que este se modifica

em um determinado grau. Essa política pode ser tanto centralizada quanto descentralizada.

Quando centralizada os processadores enviam suas informações a um ponto de coleta. Caso a

política seja descentralizada as informações são enviadas a processadores próximos.

3.3. Índice de carga

O índice de carga indica se um processador pode ou não ser considerado sobrecarregado

ou ocioso. A qualidade do índice de carga utilizado está diretamente relacionada com o

desempenho do escalonador. Portanto, encontrar um índice de carga adequado é um ponto chave

no desenvolvimento de algoritmos de balanceamento de carga, já que a eficiência do esquema de

balanceamento pode ser altamente afetada pela forma de coleta e de utilização das informações

sobre o sistema e pela periodicidade com a qual as informações são coletadas.

O índice de carga deve estar voltado ao objetivo proposto ao algoritmo de

escalonamento, podendo ser descrito como uma variável numérica, não negativa, que

normalmente assume o valor zero quando o processador está ocioso, sofrendo acréscimos

sempre que a carga imposta ao processador aumenta. A literatura apresenta uma grande

variedade de índices de carga (Ferrari & Zhou, 1987):

• Tamanho da fila da CPU;

• Média do tamanho da fila da CPU em um determinado período;

• Utilização da CPU;

• Tempo de resposta ou tempo de processamento;

• Tempo de resposta normalizado;

• Quantidade de memória disponível;

• Taxa de mudança de contexto.

A eficiência varia muito entre os índices de carga utilizados. No entanto, índices de carga

simples, que utilizam somente um parâmetro, são particularmente eficientes e geram uma menor

sobrecarga. Devido à alta taxa de variação da carga do sistema, os índices de carga tendem a

ficar obsoletos rapidamente.
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Shirazi, et al. (1995), apresenta algumas características que um bom índice de carga deve

ter, entre elas estão:

• Levar em consideração outros requisitos do processo além do uso da CPU. Caso

o índice de carga leve em consideração somente as necessidades computacionais

de uma classe de processo, a carga de trabalho atribuída a processos da classe

I/O-Bound, por exemplo, serão subestimadas;

• O índice de carga deve refletir corretamente a carga imposta ao sistema, tendo

um relacionamento próximo entre o índice medido e a quantidade de carga

imposta ao processador. Por exemplo, o tamanho da fila de tarefas é considerado

um bom indicador da carga do sistema. Portanto, o índice de carga deve ser

calculado em função do tamanho da fila;

• Predizer cargas futuras. O tempo de resposta de uma tarefa é mais afetado pela

carga futura do processador do que pela carga atual imposta a ele. Portanto o

índice de carga deve ser capaz de prever a carga em um futuro próximo;

• Utilizar índices estáveis. Para que o índice de carga seja relativamente estável,

flutuações de alta freqüência devem ser desconsideradas no momento do seu

cálculo.

O índice de carga deve ter uma relação direta com o índice de desempenho do sistema.

Esse relacionamento torna-se importante porque o índice de carga, como parte do processo de

balanceamento, é usado diretamente para melhorar o desempenho do sistema. Além disso, o

índice de desempenho pode ser usado como indicativo para refinar o índice de carga.

3.4. Ambientes de Suporte ao Escalonamento de Processos

As políticas de escalonamento podem ser implementadas tanto internamente quanto

externamente à aplicação paralela. Quando implementadas internamente, existe um maior

controle e liberdade do programador para determinar como a distribuição das tarefas será feita.

Baker et al.(2001), destaca duas formas de implementar políticas de escalonamento

externamente à aplicação. Na primeira, e mais tradicional, a atividade de escalonamento é

delegada ao sistema operacional. Na segunda forma o encargo da atividade de escalonamento é
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passada para um middleware7, também é conhecido como software de escalonamento ou

ambiente de escalonamento. Essas abordagens admitem uma maior integração do escalonador

com o sistema operacional, possibilitando uma implementação otimizada e uma leitura mais

precisa sobre o estado do sistema.

Segundo Ferstl (1996), o escalonamento realizado através de um ambiente de

escalonamento apresenta algumas vantagens com relação ao realizado dentro do sistema

operacional ou da aplicação. São elas:

• Permitir que o administrador tenha um maior controle da utilização dos recursos

do sistema;

• Facilitar a adaptação a sistemas computacionais heterogêneos;

• Possibilitar a criação de uma interface independente do sistema operacional,

permitindo a implementação de softwares de escalonamento portáteis.

Existem várias implementações de ambientes de escalonamento, tanto comerciais quanto

públicas. Kaplan & Nelson (1994), apresentam alguns exemplos desses ambientes fazendo uma

comparação entre os mais popularmente utilizados. Em seu trabalho, Kaplan & Nelson

destacaram algumas características que serviram como critérios para a comparação. Entre elas

encontram-se:

• Suporte à heterogeneidade. Sistemas computacionais heterogêneos são

comumente encontrados, necessitando de ambientes que tenham suporte à

diferentes tipos de hardware e a diferentes requisitos das mais diversas

aplicações;

• Suporte ao paralelismo e à passagem de mensagens. O ambiente de

escalonamento deve interagir com ferramentas de suporte a programação

paralela, como por exemplo o PVM e o MPI;

• Migração de processos, onde é definida a migração de processos como a

habilidade de mover processos de uma máquina para outra sem a necessidade de

reiniciar o programa;

7 Camada de software que age como mediadora entre a aplicação e o sistema operacional. O middleware provê
mecanismos para um rápido desenvolvimento de software em ambientes potencialmente heterogêneos e possibilita
uma maior integração entre códigos escritos em diferentes linguagens de programação, assim como uma maior
portabilidade desses códigos.
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• Balanceamento de carga, distribuindo de forma equivalente a carga de trabalho

entre os elementos de processamento do sistema.

A Tabela 3-1 apresenta alguns ambientes de escalonamento, ressaltando a presença ou

não de algumas características importantes para este trabalho, e relacionando-os com o AMIGO

(DynAMical FlexIble SchedulinG EnvirOnment), que é um ambiente desenvolvido no grupo de

Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do ICMC/USP (Souza, 1999; Souza, 2000),

onde significa a presença de tal característica e representa a ausência ou suporte parcial.

O quesito políticas dinâmicas refere-se à capacidade de reconfigurar o ambiente em tempo de

execução.

Tabela 3-1 – Características de Ambientes de Escalonamento

Sun
Grid

Engine
LSF Condor DQS

Load
Leveler

NQE PBS AMIGO

Heterogeneidade

Passagem de mensagens

Políticas Dinâmicas

Migração de Processos

Balanceamento de Carga

Gratuito

O AMIGO foi desenvolvido durante a tese de doutorado de Souza (1999; 2000), e tem

como objetivo facilitar a exploração das diversas políticas de escalonamento existentes de forma

organizada e transparente. No AMIGO as informações sobre a carga computacional dos

elementos de processamento são coletadas por processos daemons, enquanto um processador

mestre fica responsável pelo escalonamento. Sua arquitetura é modular e estruturada em duas

camadas principais: uma superior e outra inferior.

A camada inferior é responsável pelo escalonamento de processos, utilizando-se de

mecanismos para a comunicação, obtenção de índices de carga entre outras atividades, sendo

mais dependente da plataforma utilizada. Essa camada também integra o AMIGO com

bibliotecas de passagem de mensagens como o PVM e o MPI.
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Na camada superior do AMIGO, que é responsável pelo monitoramento e configuração,

encontram-se a interface gráfica e os arquivos de configuração. Nela o administrador do sistema

pode cadastrar classes de software, políticas de escalonamento, medidas de desempenho e

benchmarcks. Essa camada possui uma maior independência da plataforma utilizada, porém

ainda sofre influência de características como a linguagem de programação e o sistema

operacional utilizado.

Essa divisão em camadas permite uma grande independência entre o escalonamento de

processos e monitoramento do sistema, facilitando também a portabilidade para outras

plataformas.

3.5. Balanceamento de Carga em Aplicações SPMD

O desempenho de sistemas computacionais distribuídos, quando utilizados como

plataforma para a computação paralela, é fortemente influenciado pela distribuição de cargas

entre os elementos de processamento do sistema. Esse fato torna crítica a utilização de uma boa

estratégia de balanceamento de carga quando se deseja um uso eficiente do sistema. São muitos

os fatores que devem ser levados em consideração por um algoritmo de balanceamento de carga.

Alguns deles são estáticos, como por exemplo a heterogeneidade entre os recursos disponíveis, e

outros dinâmicos, como a carga externa imposta ao sistema (Osman & Ammar, 2002). Em

particular, pode-se destacar a influência da falta de balanceamento de carga no desempenho de

aplicações que utilizam o modelo de programação SPMD.

Em aplicações SPMD, a carga de trabalho destinada a um elemento de processamento é

definida pelo conjunto de dados sobre o qual o código comum será executado. Dessa forma, o

balanceamento é realizado transferindo-se partes do conjunto de dados de um elemento de

processamento para outro (Thomé et al., 2002). O tamanho da menor unidade de dados que pode

ser utilizada para uma transferência, também tem influência sobre o algoritmo de balanceamento

de carga. Uma unidade de dados muito grande não permite um refinamento na distribuição de

carga realizada, enquanto unidades muito pequenas podem ser um gargalo para o sistema,

devido à grande quantidade de unidades geradas.

As aplicações SPMD podem ser divididas em três classes segundo a freqüência com que

as tarefas que constituem a aplicação se comunicam durante sua execução (Plastino, 2000).

Essas classes são: aplicações sem dependência, aplicações com comunicação síncrona e as

aplicações com comunicação assíncrona.
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Em aplicações SPMD sem dependência, os elementos de processamento não se

comunicam no decorrer da execução das tarefas que constituem a aplicação. Essa classe é

caracterizada por problemas que podem ser divididos em tarefas independentes, onde uma tarefa

não depende dos resultados das demais. Essa estratégia é muito comum, pois, além da facilidade

de programação, vários problemas podem ser resolvidos utilizando-se essa abordagem. As

características dessa classe facilitam o trabalho do algoritmo de balanceamento, já que a

transferência de carga pode ser realizada sem maiores problemas devido a grande independência

existente entre as tarefas da aplicação. As características da comunicação das aplicações SPMD

da classe sem dependência, são mostradas na ilustração abaixo.

Figura 3-2 – Gráfico das características de comunicação da classe de aplicação SPMD sem
dependência

A classe de aplicações SPMD com comunicação síncrona é constituída por aplicações

onde suas tarefas se comunicam em pontos específicos e bem definidos durante sua execução,

chamados pontos de sincronismo. A necessidade constante de troca de informações, como por

exemplo, para atualizar dados comuns, é uma característica marcante dessa classe. Esse tipo de

aplicação pode ser dividida em iterações, que são intervalos entre dois pontos de sincronismo,

por esse motivo também são conhecidas como aplicações paralelas iterativas. A cada iteração as

tarefas em execução trocam informações e retornam para a execução de uma nova iteração,

dessa forma uma iteração é dependente dos dados da iteração imediatamente anterior a ela. Um
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fator que caracteriza a falta de balanceamento nessa classe é a diferença entre os tempos de

execução das interações realizadas em cada elemento de processamento. Quanto maior for essa

diferença, maior é a falta de balanceamento presente no sistema. O balanceamento de carga

nessa classe é realizado normalmente nos pontos de sincronismo, aproveitando o momento

utilizado para a sincronização entre as tarefas. As características da comunicação das aplicações

SPMD da classe com comunicação síncrona, são mostradas na ilustração abaixo.

Figura 3-3 – Gráfico das características de comunicação da classe de aplicação SPMD com
comunicação síncrona

A ultima classe de aplicações SPMD é a com comunicação assíncrona. A comunicação

entre as tarefas, que constituem as aplicações dessa categoria, se caracteriza pela falta de

uniformidade, sendo muito dependente do tipo da aplicação. Dessa forma, o padrão de

comunicação, muitas vezes irregular e imprevisível, pode inviabilizar a implementação de

aplicações dessa classe utilizando o modelo de programação SPMD. Essa disparidade no padrão

de comunicação dificulta a criação de um algoritmo de balanceamento de carga genérico, sendo

necessária a definição de algoritmos próprios para as características individuais de cada

aplicação. As características da comunicação das aplicações SPMD da classe com comunicação

assíncrona, são mostradas na ilustração abaixo.
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Figura 3-4 – Gráfico das características de comunicação da classe de aplicação SPMD com
comunicação assíncrona

Em seu trabalho, Plastino (2000) compara várias estratégias de balanceamento de carga,

tanto estáticas quanto dinâmicas evidenciando a importância da utilização de estratégias de

balanceamento de carga dinâmicas, principalmente quando a influência de fatores de

desequilíbrio é alta. Nesse contexto, a migração de processos entra como uma alternativa para o

algoritmo de escalonamento, permitindo o balanceamento de carga através da modificação de

um escalonamento já realizado, possibilitando desse modo uma distribuição mais homogênea da

carga de trabalho.

A migração de processos é uma técnica que, se corretamente utilizada, pode melhorar o

desempenho de sistemas computacionais auxiliando nos mais diferentes campos, como por

exemplo, no balanceamento de carga, transferindo a carga de recursos sobrecarregados para

recursos ociosos, no aumento da confiabilidade do sistema, já que possibilita a transferência de

processos de um recurso defeituoso para um em melhores condições de uso, ou reduzindo o

tráfego na rede de comunicação, permitindo que processos sejam migrados para onde estejam os

recursos necessários para sua execução, diminuindo a necessidade de comunicação. Richmond

& Hitchens (1997) destacam tarefas comumente realizadas por algoritmos de migração:

• Decidir se a migração será realizada;
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• Suspender a execução do processo no elemento de processamento original;

• Transferir o estado do processo para o elemento de processamento destino;

• Reconstituir o estado do processo no elemento de processamento destino;

• Reiniciar a execução do processo no elemento de processamento original;

• Remover as informações sobre o processo no elemento de processamento

original.

As tarefas de reconstituição do processo e eliminação das informações no elemento de

processamento de origem, ficam ao encargo do sistema operacional, sendo independentes do

algoritmo de migração. Assim como o mecanismo de decisão, que faz parte da política utilizada

no escalonamento. Dessa forma, os algoritmos de migração de processo se diferenciam pela

maneira como cada um lida com as tarefas restantes e também pela ordem de execução de cada

item. Por exemplo, durante a fase de transferência do processo, pode-se transferir todas as

informações referentes ao estado do processo ou somente o suficiente para sua execução no

elemento de processamento destino. A suspensão do processo também pode ser realizada em

vários momentos, como por exemplo no exato instante em que se decidiu migrar o processo ou

somente depois da transferência ter sido completada.

O nível no qual a implementação é realizada, também tem influência direta nas

características da migração de processos (Paindaveine & Milojiëié, 1996). Em um nível mais

alto, a migração de processos pode ficar ao encargo da própria aplicação ou de bibliotecas do

sistema. Implementações nesse nível têm como característica a simplicidade, porém existe uma

perda na transparência e no grau de reutilização do código gerado e, normalmente, causa uma

redução no desempenho, quando não são utilizados conhecimentos prévios sobre as

características particulares da aplicação.

Quando implementada em níveis mais baixos, como por exemplo no próprio núcleo do

sistema operacional, um melhor desempenho é alcançado, juntamente com patamares mais

elevados de transparência e de reutilização do código gerado. Porém, a implementação torna-se

mais complexa.

3.5.1 Checkpointing de Processos

O termo checkpointing é utilizado com diferentes significados, dependendo do contexto

no qual ele se encontra. Neste projeto o termo checkpointing é usado como a habilidade de
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salvar o conjunto completo de informações sobre o estado de um programa em execução, como

se fosse tirada uma imagem instantânea do estado do processo em um determinado instante. O

intuito de realizar o checkpointing de um processo é a possibilidade de reiniciar a execução

desse processo posteriormente, no mesmo estado em que se encontrava quando foi feito o seu

checkpoint.

Existem várias possibilidades de uso do checkpointing, como por exemplo: tolerância à

faltas, rollback de processos, auxiliar na administração do sistema, computação móvel, permitir

acesso a dados localmente, debugging após o término da execução, migração de processos e

troca de processos. Por exemplo, quando utilizado como ferramenta para tolerância à faltas, a

técnica de checkpoint possibilita reiniciar um processo que, por falha total ou parcial de algum

dispositivo de hardware ou mesmo software, não pôde terminar de ser executado. Nesse caso, o

checkpoint permite que o processo seja reiniciado no estado onde foi realizado o último

checkpoint, na máquina onde foi originalmente iniciado ou em outra que tenha melhores

condições de finalizá-lo. Dessa forma, pode-se recuperar uma parcela do tempo de execução

gasto com o processo, que vai variar conforme o intervalo de tempo no qual o checkpointing do

processo é realizado. Por exemplo, se um programa de simulação gasta 8 (oito) horas de

processamento em uma determinada máquina, o checkpointing desse processo pode ser realizado

de hora em hora. Assim, caso ocorra falha de algum hardware na sexta hora, como por exemplo,

no processador, ou mesmo queda de energia, o processo pode ser reiniciado utilizando o

checkpoint da hora anterior, economizando 5 (cinco) horas de processamento. Caso o processo

execute em um ambiente no qual não é realizado o checkpointing, será necessário iniciar o

processo desde o começo caso ocorra alguma falha, perdendo horas de processamento.

Quando utilizado para auxiliar na administração de um sistema, a técnica de checkpoint

permite que processos sejam migrados de uma máquina que necessite ser desligada, como no

caso da necessidade de atualização do sistema operacional ou porque a máquina não fará mais

parte do sistema, para outra que possa terminar a execução do processo sem mais imprevistos.

Como ferramenta para auxiliar a computação móvel, o checkpoint permite que usuários

possam migrar processos que estejam em execução em uma máquina não móvel para máquinas

móveis, como um notebook, por exemplo. Dessa forma, o usuário pode levar o processo em

execução, ou somente o checkpoint do processo, para outras redes que não estejam conectadas

com a rede onde a máquina fonte, na qual o processo iniciou sua execução originalmente, está

ligada.
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Outra maneira de utilizar o checkpoint de processos, já citada anteriormente, é permitir

acesso a dados localmente. Por exemplo, caso um processo, por um motivo qualquer de

escalonamento, tenha iniciado sua execução na máquina 1, porém, este mesmo processo faz uso

freqüente da base de dados ou impressora localizados na máquina 2, gerando dessa forma, muito

trafego na rede e denegrindo o desempenho do processo e do próprio sistema onde ele está

executando. A técnica de migração de processos pode ser utilizada para migrar o processo em

questão da máquina 1, a qual necessita comunicação via rede para conseguir os dados

requisitados pelo processo, para a máquina 2, a qual contém os dados localmente, podendo servir

melhor e com mais rapidez ao processo, aumentando assim seu desempenho e o desempenho

geral do sistema.

Nesta dissertação, a técnica de checkpoint é utilizada com o objetivo de realizar migração

de processos, tendo em vista auxiliar o balanceamento de carga de aplicações desenvolvidas no

modelo de programação SPMD (Single Program Multiple Data). Quando utilizada para

migração de processos, a técnica de checkpoint permite que um escalonamento já realizado

possa ser alterado, suspendendo um processo que foi iniciado em um processador e permitindo

sua conclusão em outro processador. Dessa forma, o balanceamento de carga através da

migração de processos possibilita que uma parte da carga de computadores sobrecarregados

possa ser transferida para computadores com menor carga de trabalho, melhorando assim o

desempenho de uma aplicação paralela. Essa técnica vem ganhando destaque pela sua grande

complexidade e importância (Souza, 2000). No entanto, a transferência de processos tem um

custo muito alto, muitas vezes anulando os benefícios conseguidos com a migração e, em outros

casos, até mesmo piorando o desempenho da aplicação paralela. Por esse motivo a migração de

processos deve ser utilizada com muita cautela.

O mecanismo de migração/checkpointing de processos pode ser implementado em 3

(três) diferentes níveis (Milojicic et al., 2000), cada um com características próprias com relação

à complexidade de implementação, transparência, reusabilidade, dependência da linguagem de

programação, dependência do hardware e dependência do sistema operacional. Estes 3 (três)

níveis estão listados abaixo:

• Nível do sistema (kernel);

• Nível do usuário (library);

• Nível da aplicação (implementado na própria aplicação).
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Cada uma dessas 3 (três) possibilidades de implementação tem suas vantagens e

desvantagens. O primeiro tipo de implementação, no nível do sistema operacional (kernel),

quando combinado com mecanismos de passagem de mensagens, resulta em boa transparência

em sistemas operacionais distribuídos, principalmente devido à facilidade de acesso ao estado do

processo pelo sistema operacional, o que possibilita realizar o checkpointing do processo em

praticamente qualquer ponto (Milojicic et al., 2000). Apesar de fornecer boa transparência e

flexibilidade, a implementação no sistema operacional (kernel), acrescenta uma grande

complexidade ao kernel, além de somente suportar a migração de processos em máquinas que

estejam utilizando a mesma plataforma (Jiang et al., 2004). As principais características da

implementação da migração/checkpointing de processos no nível de sistema operacional (kernel)

estão listadas abaixo (Jankowski et al., 2005):

• Independência de linguagem de programação;

• Independência do código fonte;

• Dependência do hardware;

• Dependência do sistema operacional;

• Complexidade de implementação.

Quando implementado no nível do usuário (library) o mecanismo de

migração/checkpointing não necessita de nenhuma modificação no kernel do sistema

operacional, propiciando grande portabilidade. O programa do usuário, normalmente, é linkado

para incluir a biblioteca (library) de checkpointing de processos, fornecendo ao processo a

capacidade de realizar o próprio checkpoint (Litzkow et al., 97). Esse tipo de implementação

torna-se mais viável em sistemas operacionais que não são tipicamente distribuídos ou cujo

código fonte é proprietário, assim como em processos que tenham baixa dependência do sistema

operacional e que façam pouca utilização de chamadas do sistema. A migração/checkpointing de

processos, apesar de ser amplamente estudada, ainda não é comum em sistemas operacionais

comerciais, devido a não existência de uma necessidade real de tais sistemas suportarem essa

técnica. Nestes casos, a implementação no nível do usuário (library) é a melhor opção quando se

deseje flexibilidade (Milojicic et al., 2000). As principais características desse método de

implementação estão listadas abaixo (Jankowski et al., 2005):

• Dependência da linguagem de programação;
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• Pode ter independência com relação ao código fonte;

• Dependência do hardware;

• Dependência do sistema operacional;

• Pode ser integrada a sistemas operacionais distribuídos.

O último nível onde o mecanismo de migração/checkpointing de processos pode ser

implementado é no nível da aplicação. Neste nível, a aplicação é implementada tendo como

parte do seu código fonte o mecanismo de migração/checkpoint de processos. Normalmente esse

tipo de implementação sacrifica a reusabilidade e a transparência, porém oferece um melhor

suporte a heterogeneidade, já que o estado da aplicação é tratado pela própria, permitindo que

seu estado seja movimentado entre outras aplicações com as modificações necessárias para

alcançar a compatibilidade (Jiang et al., 2004). Nos outros métodos de implementação a

migração/checkpointing de processos deve ser ajustada para cada nova aplicação e sua

funcionalidade fica limitada. No entanto, quando implementada no nível da aplicação, a

migração/checkpointing de processo pode ser simplificada e otimizada para a aplicação em

particular na qual está sendo embutida (Milojicic et al., 2000). As principais características desse

método de implementação estão listadas abaixo (Jankowski et al., 2005):

• Dependência do código fonte;

• Pode ter independência do hardware;

• Independência do sistema operacional;

• Pode ser utilizada em sistemas operacionais distribuídos.

3.5.2 Principais Ferramentas de Checkpointing de Processos

3.5.2.1. Condor

O Condor é um ambiente de escalonamento de processos desenvolvido pela

Universidade de Wisconsin. Ele disponibiliza mecanismos de fila, políticas de escalonamento,

mecanismos de prioridades, monitoramento e gerenciamento de recursos. O Condor utiliza

ferramentas de migração/checkpoint para impedir que, mesmo incluindo sua estação de trabalho

no conjunto de máquinas disponíveis para o escalonamento de processos, um usuário tenha seu

trabalho prejudicado devido ao uso do poder de processamento da sua estação de trabalho por

um processo estranho ao conjunto de tarefas iniciadas pelo usuário. Podendo, dessa forma,
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migrar um processo de uma estação de trabalho, cujo usuário necessite de maior poder de

processamento, para outra onde possa terminar de ser executado sem causar maiores incômodos

(Litzkow et al., 1997).

Para possibilitar a migração de processos, o Condor dá ao processo a habilidade de fazer

o próprio checkpoint, através de uma biblioteca de checkpointing. Não é necessário a re-

compilação do programa, mas sim a re-linkagem para adicionar a biblioteca. A implementação

do mecanismo de migração/checkpointing de processos do Condor foi feita no nível do usuário,

permitindo maior portabilidade e transparência ao usuário, sem que fosse necessária qualquer

modificação no kernel do sistema operacional. Por transparência a equipe de desenvolvimento

do Condor quer dizer que o código fonte do usuário não necessita ser modificado para suportar o

checkpointing e o processo geralmente não tem conhecimento que passou pelo procedimento

migração/checkpointing.

3.5.2.2. EPCKPT

O EPCKPT é uma ferramenta de migração de processos implementada dentro do kernel

do sistema operacional Linux e faz parte de um projeto maior chamado Nomad. O Nomad é um

sistema operacional desenvolvido pelo Departamento de Engenharia de Sistemas – COOPE da

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e tem como plataforma clusters de estações de

trabalho com um ou mais processadores. O principal diferencial desse sistema operacional é

gerenciar não somente a utilização dos processadores, mas também dos demais recursos

existentes no cluster, proporcionando um melhor balanceamento de carga (Pinheiro, 1999). A

eficiência e a necessidade de políticas de escalonamento, que levam em consideração não

somente aplicações que se caracterizam pelo uso intensivo do processador (CPU Bound), mas

também outros tipos de classes de aplicações, que utilizam intensivamente outros recursos como

memória, rede e disco rígidos, as chamadas aplicações I/O Bound, foram comprovadas e

estudadas na literatura corrente, como por exemplo, o trabalho desenvolvido no mestrado de

Renato Porfírio Ishii, membro do Grupo de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente –

ICMC - USP.

Por ser implementado no kernel do sistema operacional, o mecanismo de checkpointing

do EPCKPT não necessita que o usuário recompile ou modifique o código fonte de sua

aplicação. Além disso, o EPCKPT permite que o estado de um grupo de processos seja salvo,

desde que os processos desse grupo descendam de um mesmo processo em comum. Outra

característica interessante do EPCKPT é a eliminação de informações redundantes do processo
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ou de fácil recuperação, como por exemplo, bibliotecas compartilhadas, arquivos mapeados na

memória e o segmento de código, minimizando assim o tamanho do checkpoint do processo. Tal

característica é particularmente atrativa para a migração de processos de aplicações que utilizam

o modelo de programação SPMD (Single Program Multiple Data), já que o segmento de código

está presente em todas as máquinas que estão executando a aplicação.

3.5.2.3. Dynckpt

O dynckpt, também conhecido como Dynamite checkpointer (DYNAMIc Task migration

Environment), é uma ferramenta de checkpoint de processos implementada no nível do usuário.

Basicamente o programa é ligado dinamicamente com uma biblioteca criada utilizando o

dynckpt e, quando o processo recebe um sinal SIGUSR1, ele cria um arquivo onde salva seu

contexto para posterior reinicialização (Iskra et al, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d).

O arquivo de checkpointing criado, que contém o contexto de um processo que realizou

seu checkpoint, está no formato de um executável ELF (Executable and Linkable Format).

Dessa forma, para reiniciar o processo, basta executar o arquivo de checkpointing.

Outro detalhe importante que deve ser comentado é a organização de um executável no

formato ELF. Pode-se dividir um arquivo nesse formato em 3 partes básicas:

• Header (cabeçalho): O header pode ser dividido em duas partes: uma parte é o

header do formato ELF (ELF header), e o outro é o header do programa em si

(program header). Por questões didáticas, a partir desse ponto, não serão feitas

distinções entre esses headers, portanto o header será considerado como um

bloco único, contento a informação de ambos os headers. Dessa forma, o header

contém informações sobre a organização do arquivo, assim como o tamanho das

demais partes que o compõem;

• Segmento de código (Text segment): Contém o código do processo em execução.

Em aplicações SPMD, esse segmento é idêntico em todos os processos criados;

• Segmento de dados (Data segment): Em resumo, contém os dados que o processo

está manipulando.

Como pode se percebido pela Figura 3-5, retirada do Portable Formats Specification,

versão 1.1, o segmento de código é claramente diferenciado dos demais segmentos e do header.

O que é conveniente para realizar uma migração de processos SPMD.
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Figura 3-5 – Organização de um executável no formato ELF

3.6. Considerações Finais

O escalonamento de processos em sistemas computacionais distribuídos tem se

destacado como uma área de pesquisa importante, não somente pelo aumento da utilização

desses sistemas como plataforma para a computação paralela, mas também pela grande

variedade de fatores que influenciam nas decisões do escalonador. Apesar da grande

contribuição, a vasta literatura encontrada sobre esse tema também criou distorções nos termos

utilizados, muitas vezes gerando conflitos. Vários trabalhos foram feitos com o intuito de

unificar a terminologia utilizada, destacando-se o trabalho de Casavant e Kuhl (1988), Souza

(2000) e Plastino (2000).

Um objetivo comumente buscado durante o escalonamento de processos em sistemas

distribuídos é o balanceamento de carga. É importante diferenciar a atividade de

compartilhamento de carga da atividade de balanceamento de carga. O objetivo do

compartilhamento de carga é maximizar o desempenho de um sistema, impedindo que alguns

elementos de processamento fiquem sobrecarregados, enquanto existirem outros ociosos,

melhorando assim o seu tempo de resposta. O balanceamento de carga também tem como
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objetivo o compartilhamento de carga, no entanto ele vai além, tentando manter equilibrada a

carga de todo o sistema (Shivaratri et al., 1992).

Ambientes de escalonamento são freqüentemente utilizados no estudo de políticas de

escalonamento de processos, apresentando vantagens com relação ao escalonamento realizado

pelo sistema operacional ou pelo embutido na aplicação. Embora existam vários softwares de

escalonamento de processos a escolha entre um deles é um processo difícil, já que cada um

apresenta características próprias com suas vantagens e desvantagens.

Como visto anteriormente, existe uma forte influência do balanceamento de carga no

desempenho de sistemas computacionais distribuídos, em particular quando são consideradas

aplicações SPMD. Esse modelo de programação permite um maior refinamento no

balanceamento de carga, uma vez que a carga de trabalho, que é definida pela quantidade de

dados destinada a um elemento de processamento, pode ser dividida em unidades de tamanhos

variados durante a sua distribuição ou transferência. Essa distribuição reflete diretamente no

desempenho do sistema, no que diz respeito à utilização de recursos e à satisfação dos usuários.

A técnica de migração de processos abre novos horizontes ao balanceamento de carga,

com a possibilidade de realocar processos que já iniciaram sua execução dinamicamente. Apesar

de ser uma ferramenta poderosa, a migração de processos deve ser utilizada com cautela, pois, o

seu uso indiscriminado pode gerar sobrecarga, piorando o desempenho do sistema.

Outro fator importante é a ferramenta de checkpointing de processos a ser utilizada para

auxiliar na migração de processos. Devido às várias formas possíveis de ser implementada, e a

grande diversidade de suas características, deve-se ter cautela na escolha de uma entre elas,

levando-se em consideração as características desejadas para a migração de processos.

Vários autores (Corbalan et al., 2001; Souza, 2000) demonstram, através de

experimentação prática e simulação, que políticas de escalonamento orientadas de acordo com as

características das aplicações paralelas possuem, potencialmente, melhor desempenho em

relação às políticas genéricas que tomam suas decisões sem considerar o paradigma em que a

aplicação foi escrita. Tais resultados evidenciam que a política de escalonamento deve

adaptar-se à classe das aplicações a serem escalonadas ou, ainda, especializar-se para apenas

uma determinada classe. Embora a literatura corrente tenha demonstrado a necessidade de

especialização das políticas de escalonamento de acordo com a classe do processo e a grande

importância da migração de processos no auxilio ao balanceamento de carga, pouco esforço tem

sido observado para a definição e implementação de políticas de escalonamento, que visem o
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balanceamento de carga em sistemas computacionais distribuídos utilizando a técnica de

migração de processos, para aplicações criadas através do modelo SPMD. Esse fato indica a

necessidade da definição e implementação de estratégias que tratem aplicações SPMD e os

diferentes fatores inerentes a essa filosofia de desenvolvimento de aplicações paralelas, como as

realizadas neste trabalho.
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CAPÍTULO 4

4. Migração de Processos SPMD
Utilizando Dynckpt e DPVM

4.1. Considerações Iniciais

Para realizar um estudo sobre a migração de processos SPMD e poder compará-la a

migração de processos convencional (MPMD), foi necessário modificar um dos sistemas de

migração de processos já existentes na literatura. Portanto, a seção seguinte (seção 4.2) apresenta

as modificações realizadas nesse sistema, assim como as decisões de implementação tomadas

durante as modificações. Na mesma seção, são mostrados os resultados das comparações

realizadas entre o sistema de migração inicial MPMD e o novo sistema de migração de

processos SPMD.

4.2. Implementação e Resultados da Migração de Processos

SPMD

Para simplificar a implementação da migração de processos SPMD e facilitar a sua

comparação com a migração de processos MPMD, foi feita uma modificação em um sistema de

migração de processos já existente. O sistema de migração escolhido foi o DPVM 2.0, que é

uma versão modificada do PVM 3.3.7 que realiza migração de processos utilizando o dynckpt

2.0 como ferramenta de checkpointing, descrita capítulo 3.5.2.3. Esse sistema foi escolhido entre

os demais existentes, devido os seguintes fatores:

1. A ferramenta de checkponting já estar totalmente integrada ao mecanismo de migração de

processos;
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2. O mecanismo de migração de processos foi implementado no PVM (Parallel Virtual

Machine), que é uma ferramenta de suporte à programação paralela já utilizada por outros

integrantes do grupo de pesquisa;

3. A ferramenta de checkpointing de processos dynckpt já foi utilizada por outros membros do

grupo, facilitando, dessa forma, o seu entendimento;

4. O AMIGO foi primeiramente implementado em PVM. E sendo o DPVM 2.0 uma

modificação do PVM, a integração com o ambiente de escalonamento AMIGO é

simplificada;

5. A ferramenta de checkpoting salva o estado do processo em um arquivo no formato ELF

(Executable and Linkable Format), onde se pode encontrar o segmento de dados e o

segmento de código naturalmente separados pelo padrão, o que facilita a separação dos

dados do processo, e conseqüentemente sua migração.

Como comentado anteriormente no capítulo 3.5.2.3, o formato ELF é basicamente

dividido em três partes. Uma dessas partes é o header (ou cabeçalho), que contém, entre outras

informações, o tamanho dos demais segmentos do arquivo ELF, incluindo o tamanho do

segmento de dados. Como os dados utilizados e modificados por um processo estão sujeitos a

uma grande variação, o tamanho do segmento de dados pode variar com a mesma constância.

Portanto, uma das informações necessárias para reiniciar o processo, e assim, realizar a migração

de processos SPMD é, nesse caso, onde estamos utilizando o dynckpt como ferramenta de

checkpointing, o header do arquivo no formato ELF.

A parte seguinte do arquivo no formato ELF é o segmento de código. Como explicado

anteriormente, as aplicações que utilizam o modelo de programação SPMD, criam processos

contendo o mesmo código, somente os dados utilizados por cada processo que diferem. Assim

sendo, todos os processos criados por uma aplicação SPMD têm segmentos de código idênticos.

Dessa forma, para a migração de processos SPMD, não é necessário migrar o segmento de dados

do arquivo ELF, desde que seja garantido que tenha uma instância do processo SPMD na

máquina8 destino, ou que, caso o processo na máquina destino já tenha terminado sua execução,

que o segmento de código desse processo seja guardado.

8 Como a avaliação da migração de processos SPMD foi realizada em um cluster onde todos os hosts tinham um
único processador, este capítulo usará o termo “máquina” para fazer referência tanto aos processadores deste cluster
quanto aos hosts pertencentes a esse sistema computacional distribuído.
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A terceira parte de um arquivo no formato ELF é o segmento de dados. Esse segmento

está sujeito a uma grande variação de seu tamanho e conteúdo, além de conter todos os dados

que o processo manipula. Portanto, esse segmento é de extrema importância para reiniciar um

processo que sofreu checkpointing, tanto para aplicações que foram criadas utilizando o modelo

MPMD quanto para aplicações desenvolvidas no modelo de processo SPMD.

Considerando essas informações sobre as partes de um arquivo executável no formato

ELF, um processo pode ser migrado, desde que desenvolvido seguindo o modelo de

programação SPMD, transferindo para a máquina destino unicamente o header e o segmento de

dados do arquivo de checkpoint criado pelo dynckpt (que se encontra no formato ELF). Quando

o processo, que sofreu checkpoint, for reiniciado pode-se utilizar o segmento de código presente

no processo SPMD compatível, já em execução na máquina destino, para clonar o segmento de

código.

Foram testadas 2 (duas) abordagens para realizar a separação entre o header, o segmento

de dados e o segmento de código do arquivo gerado pelo dynckpt. São elas:

1. Utilizar um programa externo ao dynckpt e ao DPVM para realizar a separação entre os

segmentos e o header;

2. Modificar o dynckpt para ele próprio realizar a separação entre o header e os segmentos de

dados e código.

Utilizando a primeira abordagem, as modificações necessárias para realizar a migração

de processos SPMD, se restringem ao DPVM 2.0. Isso porque, como a separação do header e

dos segmentos de código e de dados é realizada por um programa externo ao DPVM e ao

dynckpt, não é necessário atribuir nenhuma funcionalidade extra ao dynckpt.

O dynckpt continua criando o arquivo de checkpoint no formato ELF normalmente, não

necessitando de nenhuma modificação especial e, dessa forma, outra versão do dynckpt (passada

ou futura) pode utilizar esse mesmo programa de separação para realizar a migração de

processos SPMD, desde que continuem salvando o arquivo de checkpoint no formato ELF. Esse

programa que realiza a separação dos segmentos e do header será referenciado a partir desse

ponto como “separador”. É importante citar que o separador também é capaz de juntar um

segmento de código, com um segmento de dados e um header e transformá-los em um arquivo

executável ELF, desde que as 3 (três) partes sejam compatíveis.
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Para utilizar o separador e, dessa forma, realizar a migração de processos SPMD foi

necessário implementar algumas modificações no DPVM 2.0. Porém, antes de mostrar quais

modificações foram realizadas é necessário compreender quais são as etapas em que é dividida a

migração de processos no DPVM. São elas, na ordem em que ocorrem durante a migração (Iskra

et al, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d):

1. Criação de contexto. Um contexto é criado na máquina destino para receber o processo que

será migrado e receber as mensagens destinadas a esse processo enquanto a migração está

ocorrendo e o processo inativo. Nessa fase também é atualizada, no pvmd da máquina

receptora, a rota para comunicação com o processo que será migrado;

2. Broadcast da nova rota. Nessa fase, todos os daemons do PVM são avisados da nova rota

para comunicação com o processo que será migrado. Somente o daemon da máquina onde o

processo foi originalmente iniciado e o daemon da máquina destino, cuja rota já foi

atualizada, não recebem a mensagem para atualizar suas rotas e, portanto, a única que ainda

não tem a rota atualizada neste ponto da migração é a máquina original do processo;

3. Checkpoint. Nessa fase é realizado o checkpoint do processo e o arquivo de checkpointing

gerado é enviado para a máquina destino via NFS (Network File System). Portanto, deve

existir pelo menos um diretório compartilhado entre todas as máquinas para poder salvar o

arquivo de checkpointing do processo. Nessa fase, também é atualizada a rota de

comunicação com o processo que está sendo migrado, no pvmd da máquina onde o processo

foi originalmente iniciado;

4. Reiniciar. Última fase da migração de processos, onde o processo é reiniciado na máquina

destino. Nessa fase o processo também é ligado ao contexto criado na primeira fase (criação

de contexto), e todas as mensagens destinadas a ele, que foram recebidas pela máquina

destino, enquanto o processo estava sendo migrado, são enviadas para o processo.

Todas as fases descritas acima estão mostradas na figura abaixo, que ilustra a migração

de um processo chamado “Processo 1” de uma máquina (Máquina 1) para uma segunda máquina

(Máquina 3), baseada nas imagens de Iskra et al, 2000b. Por questões de espaço, na figura são

utilizadas as abreviaturas “Proc” para processo e “Máq” para máquina onde está descrito a rota

de comunicação dos daemons do PVM.
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Figura 4-1 – Protocolo de migração do DPVM 2.0
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Lembrando que o dynckpt usa o sinal SIGUSR1 para informar a um processo que ele

deve realizar o checkpointing.

As modificações realizadas nas fases de migração de processo do DPVM se limitaram as

seguintes fases:

• Criação de contexto;

• Checkpoint;

• Reiniciar.

Dentro da fase de criação de contexto, foi acrescentado o encargo de procurar na

máquina destino um processo compatível com o processo que será migrado e realizar o

checkpoint desse processo compatível. Diferente do processo que será migrado, o processo

compatível não pára a sua execução quando o checkpoint é realizado, continuando a executar

normalmente depois que seu arquivo de checkpointing é criado.

Depois do arquivo de checkpointing do processo compatível ser criado é necessário

realizar a separação dos segmentos de código e dados e do header através do separador. Essa

incumbência também foi embutida na fase de criação de contexto. Porém, somente o segmento

de código é utilizado, dessa forma, o segmento de dados e o header do arquivo são descartados.

É importante deixar claro que o arquivo de checkpoint do processo compatível não é criado na

área compartilhada via NFS, mas no /tmp do sistema de arquivos local, e todas as operações

realizadas sobre o arquivo são feitas no /tmp, ou seja, no disco local. Diminuindo, dessa forma, o

tráfego na rede.

Na fase de checkpoint, o checkpoint do processo que será migrado ocorre normalmente.

Porém, em vez de ser realizado na área compartilhada via NFS, essa operação é realizada no

diretório /tmp do disco local. Isso ocorre pelo seguinte motivo: para não enviarmos o segmento

de código via rede, e assim aumentarmos o tráfego, a separação dos segmentos e do header do

arquivo de checkpointing do processo, é realizado no disco local. Depois de realizada a

separação através do separador no disco local, o segmento de dados e o header são enviados via

NFS para a máquina destino.

Durante a fase de reinicialização do processo (fase reiniciar) é necessário juntar todas as

partes do executável (o segmento de dados que se encontra na área compartilhada juntamente

com o header, e o segmento de código, que se encontra no /tmp do disco local). Essa junção é

realizada da seguinte forma: o separador cria um quarto arquivo que será o executável ELF
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completo. Após criar esse arquivo são lidos o segmento de código, header e o segmento de

dados e colocados em ordem dentro do arquivo criado pelo separador. Dessa forma, o arquivo de

checkpointing do processo estará no /tmp do disco local pronto para ser executado e finalizar o

processo de migração.

Depois de realizadas as modificações descritas acima no DPVM 2.0, foram feitas

algumas avaliações com o intuito de comparar a migração de processos original MPMD, e a

nova migração SPMD. Para isso foram medidos os tempos de migração de uma aplicação

paralela sintética, onde o tamanho do seu segmento de dados foi variado e o tamanho do

segmento de código mantido constante. Para cada tamanho do segmento de dados, foram

repetidas 40 (quarenta) vezes as medições do tempo de migração. A tabela e o gráfico,

mostrando os resultados desses experimentos, são apresentados abaixo.

Tamanho do
Segmento de
Dados (Mb)

Tempo da
Migração
MPMD (s)

Intervalo de
Confiança

Tempo da
Migração
SPMD (s)

Intervalo de
Confiança

3,26 2,31 0,0001 3,47 0,0012

3,26 2,31 0,0001 3,87 0,0016

3,3 2,31 0,0001 3,90 0,0018

3,3 2,31 0,0001 3,93 0,0015

3,5 2,32 0,0001 3,97 0,0022

3,6 2,51 0,0001 3,95 0,0032

3,9 2,44 0,0001 4,23 0,0029

4,5 2,55 0,0003 4,70 0,0015

8,1 3,02 0,0005 6,79 0,0021

14,1 3,48 0,0009 10,56 0,0030

22,6 3,99 0,0045 17,02 0,0067

33,4 4,69 0,0019 23,51 0,0090

Tabela 4-1 – Tempos da migração de processo MPMD e SPMD
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Figura 4-2 – Tempos da migração de processo MPMD e SPMD

As avaliações foram realizadas em um ambiente constituído de um cluster de 3 (três)

máquinas AMD Athlon XP 2600+ (2.0 GHz) com 1Gb de memória RAM, interligados por uma

rede gigabit ethernet. As máquinas executavam o sistema operacional Linux (Slackware 10.0)

com a glibc-2.3.2, necessária para o dynckpt 2.0 (capítulo 3.5.2.3).

Como mostrado nos dados acima, conforme o tamanho do segmento de dados aumenta,

os tempos das migrações de processos SPMD e MPMD se distanciam, sendo que, o aumento no

tempo da migração de processos SPMD é muito maior que o aumento no tempo da migração de

processos MPMD. Tornado a diferença entre os tempos relativamente grande, em alguns casos

ultrapassando a casa dos 10 (dez) segundos.

Dessa forma, foram realizados novos experimentos com o objetivo de determinar onde

estava o gargalo no tempo da migração de processos SPMD. Os experimentos foram realizados

medindo o tempo necessário para realizar as seguintes operações:

• As separações do segmento de código, segmento de dados e do header, realizadas nos

arquivos de checkpointing dos processos, para realizar a migração e para realizar a cópia do

segmento de código do processo compatível;
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• A junção do segmento de código do processo compatível com o segmento de dados e o

header para gerar o arquivo executável ELF completo (operação realizada também pelo

separador);

• Demais códigos inseridos no DPVM 2.0 para que a migração de processos fosse possível.

Os resultados obtidos com esse experimento são mostrados na tabela e no gráfico abaixo.

Tamanho do
Segmento de
Dados (Mb)

Tempo da
Primeira

Separação (s)

Intervalo de
Confiança

Tempo da
Segunda

Separação (s)

Intervalo de
Confiança

Tempo de
Junção (s)

Intervalo de
Confiança

3,26 0,046 0,0000040 0,046 0,0000042 0,027 0,0000052

3,26 0,045 0,0000070 0,046 0,0000046 0,027 0,0000048

3,3 0,046 0,0000081 0,046 0,0000049 0,027 0,0000047

3,3 0,047 0,0000071 0,047 0,0000046 0,027 0,0000036

3,5 0,048 0,0000036 0,048 0,0000130 0,028 0,0000153

3,6 0,050 0,0000081 0,050 0,0000130 0,029 0,0000053

3,9 0,056 0,0000050 0,055 0,0000110 0,032 0,0000050

4,5 0,063 0,0000090 0,062 0,0000085 0,036 0,0000076

8,1 0,113 0,0000121 0,110 0,0000102 0,064 0,0000077

14,1 0,474 0,0004367 0,195 0,0001900 0,113 0,00014420

22,6 0,813 0,000633 0,723 0,0005690 0,375 0,00053626

33,4 1,092 0,0004365 0,957 0,0007340 0,505 0,00058190

Tabela 4-2 – Tempos utilizados pelo separador
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Lembrando que durante a migração de processos SPMD, o separador é executado 3 (três)

vezes. Uma para separar o segmento de dados e o header do processo que será migrado, outra

para separar o segmento de código do processo compatível, e uma terceira vez para juntar o

segmento de dados e o header do processo que está sendo migrado com o segmento de código

do processo compatível.

O gráfico acima apresenta o tempo total da utilização do separador, ou seja, o somatório

dos tempos gastos pelas 3 (três) execuções do separador.

Os tempos gastos pelos procedimentos inseridos dentro do código fonte do DPVM 2.0

não são mostrados nos dados acima. Isso porque são desprezíveis em comparação com o tempo

gasto pelo separador de segmentos e de header.

Como pode ser observado pelos dados acima, o acréscimo máximo que o separador

acrescentou ao processo de migração, nos experimentos realizados, foi menor que 3 (três)

segundos. Porém, esse tempo acrescentado pelo uso do separador não justifica a diferença

existente entre a migração SPMD e a migração MPMD, mostrada no Figura 4-2.

Como os procedimentos adicionados ao código do DPVM 2.0 acrescentaram um tempo

extra de migração muito inferior ao acrescentado pelo uso do separador, a única diferença entre

as migrações SPMD e MPMD foi a utilização do disco local para realizar o tratamento dos

arquivos de checkpointing. Com base nessas informações foi realizado um estudo mais

aprofundado no código fonte do dynckpt 2.0. Esse estudo mostrou que, para criar o arquivo de

checkpointing do processo no formato ELF, o dynckpt utiliza a rotina mostrada a seguir com as

seguintes opções:

fd = open(file, 01 | 0100 | 01000 | O_SYNC, 0755);

Essa rotina é composta de 3 (três) partes. A primeira é um path, que descreve o caminho

onde o arquivo vai ser aberto ou criado, juntamente com seu nome, que corresponde a “file” na

rotina utilizada pelo dynckpt apresentada acima. A segunda é a flag de abertura do arquivo, que

especifica o modo de abertura do arquivo (leitura e escrita entre outros), no caso a flag “01 |

0100 | 01000 | O_SYNC” é utilizada pelo dynckpt . O terceiro e último argumento contém são as

permissões de acesso do arquivo, especificadas com 0755 pelo dynckpt.

A parte que exige atenção nessa chamada utilizada pelo dynckpt, é a flag de abertura

O_SYNC. Utilizando essa opção ocorre um sincronismo entre as chamadas de escrita e o

processo, dessa forma, a cada escrita realizada no arquivo o processo que fez a chamada será
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bloqueado, até que a gravação física no dispositivo seja concluída. Assim sendo, gravações

realizadas em dispositivos de armazenamento local como, por exemplo, no disco rígido, têm

uma grande redução de performance. O que já não acontece quando o arquivo é salvo em uma

área compartilhada via NFS. Dessa forma, quando a migração de processos SPMD faz o

checkpointing de processos no disco local, para posterior tratamento, ocorre uma grande perda

no desempenho desse mecanismo de migração com relação à migração MPMD.

A única solução possível para o fato descrito acima é modificar o código fonte do

dynckpt 2.0, o que acaba por influenciar as vantagens da utilização de um programa externo para

a separação dos segmentos de dados de código e do header (o separador). Portanto, a segunda

opção de separação, descrita no início da seção, tornou-se mais interessante. Dessa forma, o

código fonte do dynckpt 2.0 foi modificado para ele mesmo realizar a separação entre os

segmentos de código de dados e do header.

As modificações no sistema de migração original estenderam-se então para as seguintes

fases:

• Protocolo utilizado pelo dynckpt 2.0 para checkpoint de processos;

• Fase de criação de contexto no DPMV 2.0;

• Fase checkpoint no DPMV 2.0;

• Fase reiniciar no DPMV 2.0.

Como descrito na seção 3.5.2.3, a ferramenta dynckpt gera uma biblioteca de link

dinâmico que dá ao processo a capacidade de realizar o próprio checkpoint. Esse checkpoint

ocorre sempre que o processo receber o sinal SIGUSR1, e então é criado um arquivo no formato

ELF contendo os dados necessários para reiniciar o processo quando desejado. Para realizar a

migração de processos SPMD, essa funcionalidade do dynckpt 2.0 foi estendida e dois sinais

foram definidos, com as seguintes funções:

• SIGUSR1: cria um arquivo contendo somente o segmento de código do processo;

• SIGUSR2: cria dois arquivos, um contendo o header do processo e outro

contendo o segmento de dados do processo;

Para a migração de processos SPMD é interessante que, ao receber o sinal SIGUSR2, os

arquivos contendo o segmento de dados e de header sejam criados na área compartilhada via

NFS, e que, ao receber o sinal SIGUSR1, o arquivo contendo o segmento de código, seja criado
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no sistema de arquivos local da máquina. Dessa forma, a criação do arquivo contendo o

segmento de código foi realizada com a função open, descrita acima, sem a opção O_SYNC.

Para reiniciar o processo foram necessárias outras modificações no dynckpt 2.0, já que os

segmentos e o header estão separados em arquivos distintos. Quando for necessário reiniciar o

processo, o arquivo executado é o que contém o header do processo que sofreu checkpoint.

Assim que executado, o header ativa o dynckpt, o qual carrega o segmento de código e de dados

na área de memória pertencente ao processo. Dessa forma, o processo que sofreu checkpoint

volta a executar normalmente.

Passando para as modificações realizadas no DPMV 2.0, para realizar a migração de

processos juntamente com o dynckpt 2.0 modificado. As fases que sofreram alterações foram:

criação de contexto, checkpoint e reiniciar.

Na fase de criação de contexto ainda foi necessário encontrar um processo compatível,

ao processo que será migrado, na máquina destino. Caso um processo compatível não seja

encontrado, a migração SPMD falha. Dessa forma, assim que um processo compatível é

encontrado, esse recebe o sinal SIGUSR1. Depois de criado o arquivo, no sistema de arquivos

local, contendo o seu segmento de código, o processo compatível retorna à sua execução normal.

Na fase de checkpoint, o processo que está sendo migrado recebe o sinal SIGUSR2.

Dessa forma, seu checkpointing se limita à criação do arquivo contendo seu segmento de dados e

do arquivo contendo seu header, ambos criados na área compartilhada via NFS.

A última fase, do protocolo de migração de processos do DPMV 2.0, que sofreu

modificação foi a fase reiniciar. O código fonte dessa fase não precisou ser modificado

drasticamente, as chamadas aos procedimentos foram somente ajustadas para executar o arquivo

de header, presente na área compartilhada via NFS. E, como descrito anteriormente, o dynckpt

2.0 modificado se encarregava de fazer a leitura dos demais arquivos necessários para reiniciar o

processo.

Os primeiros experimentos realizados com a nova migração de processos SPMD foram

idênticos aos realizados com a migração de processos SPMD utilizando o separador, ou seja,

variando o tamanho do seguimento de dados de uma aplicação paralela sintética. Os resultados e

comparações são apresentados na tabela e no gráfico abaixo.
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Tamanho do
Segmento de
Dados (Mb)

Tempo da
Migração
MPMD (s)

Intervalo de
Confiança

Tempo da
Migração
SPMD -

separador(s)

Intervalo de
Confiança

Tempo da
Nova

Migração
SPMD (s)

Intervalo de
Confiança

3,26 2,31 0,00012 3,47 0,0012 2,3 0,00011

3,26 2,31 0,000100 3,87 0,0016 2,3 0,00010

3,3 2,31 0,000131 3,90 0,0018 2,3 0,00013

3,3 2,31 0,000116 3,93 0,0015 2,31 0,00012

3,5 2,32 0,0000909 3,97 0,0022 2,32 0,00009

3,6 2,51 0,000128 3,95 0,0032 2,34 0,00013

3,9 2,44 0,000135 4,23 0,0029 2,42 0,00013

4,5 2,55 0,000325 4,72 0,0015 2,58 0,00033

8,1 3,02 0,0005337 6,79 0,0021 2,98 0,00053

14,1 3,48 0,0008590 10,56 0,0030 3,34 0,00086

22,6 3,99 0,0045500 17,01 0,0067 3,98 0,00455

33,4 4,69 0,0019780 23,51 0,0090 4,38 0,00198

Tabela 4-3 – Tempos da migração de processo MPMD e SPMD com separador e SPMD com modificação do
dynckpt 2.0 (nova)
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Figura 4-4 – Tempos da migração de processo MPMD e SPMD com separador e SPMD com modificação do
dynckpt 2.0 (nova)

Utilizando o teste de hipótese com os dados obtidos, e sendo:
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• H0 a hipótese de que o tempo da nova migração SPMD é maior ou igual ao

tempo da migração MPMD, quando o tempo da migração SPMD tem menor

valor;

• H0 a hipótese de que o tempo da nova migração SPMD é menor ao tempo da

migração MPMD, quando o tempo da migração SPMD tem menor valor.

Os resultados observados foram:

Tamanho do
Segmento de
Dados (Mb)

Valor de Z
obtido com o

teste de
hipótese

2,3 -0,31

2,3 -0,33

2,3 3

2,31 0

2,32 0

2,34 -4,97

2,42 -0,59

2,58 0,73

2,98 -0,26

3,34 -1,56

3,98 -0,08

4,38 -3,64

Tabela 4-4 – Teste de hipótese com H0 sendo a hipótese de que o tempo da nova migração SPMD é maior ou igual ao
tempo da migração MPMD

Como pode ser observado pelos dados e pelo teste de hipótese apresentados acima, o

valor de Z ultrapassa somente uma única vez o valor limite de ± 2,33. Portanto a diferença entre

o tempo de migração de processos MPMD original e o tempo da nova migração SPMD,

utilizando a versão modificada do dynckpt 2.0, pode ser considerado estatisticamente nulo.

Teoricamente, a verdadeira vantagem da migração de processos SPMD é quando o

processo a ser migrado tem o segmento de código grande. Os experimentos realizados

anteriormente trabalharam com um segmento de código de tamanho constante no valor de

110380 bytes. Dessa forma, experimentos com variações no tamanho de segmento de código

foram realizados.

No gráfico e tabela abaixo, são mostrados os resultados dos experimentos realizados com

a migração de processos original MPMD e a nova migração de processos SPMD utilizando a
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versão modificada do dynckpt 2.0. Dessa vez, o segmento da aplicação paralela sintética que

sofreu variação no tamanho foi o segmento de código.

Tamanho do
Segmento de
Código (Mb)

Tempo da
Migração
MPMD (s)

Intervalo de
Confiança

Tempo
Migração
SPMD (s)

Intervalo de
Confiança

Diferença entre os
Tempos (MPMD –

SPMD)
0,72 2,32 0,00010 2,30 0,00016 0,022

3,79 2,54 0,00084 2,32 0,00012 0,22

6,87 2,68 0,00120 2,34 0,00013 0,34

16,09 3,13 0,00290 2,38 0,00018 0,75

31,47 4,10 0,00440 2,48 0,00016 1,63

46,84 5,00 0,00464 2,57 0,00020 2,43

62,22 5,84 0,00691 2,66 0,00017 3,18

77,59 6,75 0,00508 2,75 0,00016 4,00

92,97 7,62 0,00955 2,84 0,00018 4,78

108,34 8,52 0,01052 2,94 0,00020 5,58

Tabela 4-5 – Tempos da migração de processo MPMD e SPMD
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Figura 4-5 – Tempos da migração de processo MPMD e SPMD

Utilizando o teste de hipótese com os dados obtidos, e sendo:



56

• H0 a hipótese de que o tempo da nova migração SPMD é maior ou igual ao

tempo da migração MPMD, quando o tempo da migração SPMD tem menor

valor;

• H0 a hipótese de que o tempo da nova migração SPMD é menor ao tempo da

migração MPMD, quando o tempo da migração SPMD tem menor valor.

Os resultados conseguidos foram:

Tamanho do
Segmento de
Dados (Mb)

Valor de Z
obtido com o

teste de
hipótese

7M -0,77

3M -4,48

6M -5,84

16M -8,49

31M -15,11

46M -22,02

62M -23,80

77M -34,79

92M -30,53

108M -33,93

Tabela 4-6 – Teste de hipótese com H0 sendo a hipótese de que o tempo da nova migração SPMD é maior ou igual ao
tempo da migração MPMD

Como pode ser observado pelos dados e pelo teste de hipótese apresentados acima, o

valor de Z ultrapassa o valor limite de ± 2,33 a partir do momento em que o segmento de código

ultrapassa 3 Mbytes. Portanto, a diferença entre o tempo de migração de processos MPMD

original e o tempo da nova migração SPMD, utilizando a versão modificada do dynckpt 2.0, não

pode ser desconsiderado. Sendo que, a diferença entre os tempos aumenta conforme o tamanho

do segmento de código do processo sofre acréscimo (Figura 4-6). E, como pode ser observado

na tabela e no gráfico, o tempo da migração de processos SPMD sofre muito menos influência

da variação do tamanho do segmento de código que a migração de processos MPMD, que tem

um aumento considerável no seu tempo. Portanto, considerando as configurações utilizadas e o

ambiente onde os experimentos foram realizados, a migração de processos SPMD obteve um

melhor desempenho que a migração de processos MPMD.

É importante destacar que, em outros ambientes, com configurações diferentes, esses

resultados podem ser alterados de forma que a migração SPMD obtenha um desempenho
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inferior. Isso pode ser percebido pelo fato de que, uma simples opção no modo de abertura do

arquivo de checkpointing, gerou uma sobrecarga durante a migração de processos SPMD

utilizando o separador (Figura 4-2 e Tabela 4-1).
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Figura 4-6 – Diferença nos tempos da migração de processo MPMD e SPMD

4.3. Limitações

As limitações da migração de processos SPMD podem ser divididas em duas classes,

apresentadas abaixo:

• Limitações herdadas;

• Limitações adquiridas.

Na primeira classe encontram-se as limitações herdadas da migração de processos

original MPMD. Essas limitações são impostas principalmente pela ferramenta de checkpoint de

processos utilizada, o dynckpt 2.0. Como a ferramenta de checkpointing preserva somente a

imagem em memória do processo e seus arquivos abertos (Iskra et al, 2000c), as limitações

herdadas pela migração de processos SPMD são listadas abaixo, e não dão suporte aos seguintes

itens:
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• Programas utilizando pipes ou sockets para comunicação;

• Programas que usem sinais para sincronização;

• Programas que utilizem threads no nível do núcleo, já que o dynckpt realiza o

checkpoint do processo no nível do usuário;

• Programas que utilizem a biblioteca libc com a opção TLS (Transport Layer

Security).

• A migração de processos fica limitada a máquinas com a mesma arquitetura,

executando sistemas operacionais com versões glibc compatíveis.

Na segunda classe, que são as limitações adquiridas, encontram-se as limitações que

foram criadas devido ao acréscimo de procedimentos no código fonte do DPMV 2.0 e no

dynckpt 2.0, e também adquiridas devido às características da migração de processos SPMD

implementada. São elas:

• A máquina destino (que vai receber o processo que sofrerá a migração) deve estar

executando um processo compatível, ou seja, com segmento de código idêntico

ao do processo que será migrado;

• A máquina destino deve ter um sistema de arquivos local. Para conseguir um

bom desempenho na migração de processos SPMD, esse sistema de arquivos

local deve estar presente em um dispositivo de armazenamento relativamente

rápido, ou, pelo menos, presente em um dispositivo que tenha um desempenho

melhor na transferência de dados do que na transferência realizada pela rede

presente no sistema computacional distribuído.

4.4. Integração com o Ambiente de Escalonamento AMIGO

Como descrito na seção 3.4, o AMIGO (DynAMical FlecIble SchedulinG EnvirOment) é

um ambiente de escalonamento que pode ser implementado em ambientes de passagem de

mensagens, e permite o escalonamento de processos em sistemas computacionais distribuídos

com total transparência ao usuário. Sua especificação é mostrada com detalhes na tese de Souza,

2000, integrante do Grupo de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente – ICMC – USP,

e apresenta exemplos de integração com o ambiente de passagem de mensagens PVM.
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O AMIGO é basicamente composto de duas camadas: uma camada voltada para a

configuração (camada superior) e outra voltada para as atividades de escalonamento (camada

inferior). Essa divisão permite uma maior portabilidade do ambiente AMIGO, além de

acrescentar uma maior modularidade.

O foco deste projeto de mestrado encontra-se no balanceamento de carga utilizando

migração de processos, portanto a camada de interesse da estrutura do AMIGO é a camada

inferior.

A especificação do AMIGO (Souza, 2000) assume 3 (três) tipos de comunicação

realizadas pela camada inferior:

• Entre o daemon do AMIGO (AMIGOD) e as políticas de escalonamento que irão

tomar as decisões de escalonamento;

• Entre o AMIGOD e o ambiente de passagem de mensagens;

• E entre os AMIGODs presentes nas máquinas que compõem o sistema

computacional distribuído.

O AMIGO prevê uma grande variedade de mensagens para cada um dos tipos

apresentados acima. O que acaba por inserir uma maior flexibilidade ao ambiente. No entanto,

nesta seção serão apresentadas somente as mensagens relevantes à migração de processos, com

uma breve explicação sobre sua função. São elas:

• AP_GETPROCESS: A política de escalonamento requisita ao AMIGOD a

relação de processos locais do ambiente de passagem de mensagens;

• AP_PUTPROCESS: AMIGOD passa a relação dos processos locais do ambiente

de passagem de mensagens;

• AP_STOPPROCESS: A política de escalonamento avisa ao ambiente de

passagem de mensagem sobre a suspensão de um processo;

• AP_STOPPROCESSACK: Política confirma o recebimento do aviso de

suspensão;

• AP_TRANSFPROCESS: Política informa o estado dos processos que foram

suspensos localmente;
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• AP_TRANSFPROCESSACK: Pode ser utilizada em duas situações. Na primeira,

a política que recebeu o estado do processo migrado, avisa que o mesmo está em

execução. Na segunda, a política que enviou o estado do processo, recebe a

confirmação que o mesmo está em execução remotamente;

• AP_PUTNEWPROCESS: A política recebe o estado dos processos remotos que

foram suspensos;

• AP_GETPROCESSRESIDUE: A política solicita que sejam transferidos os

resíduos do processo migrado;

• AP_GETLOCALRESIDUE: O AMIGOD requisita localmente os resíduos de um

processo que foi migrado;

• AP_PUTLOCALRESIDUE: A política passa ao AMIGOD local os resíduos de

processos suspensos;

• AP_PUTPROCESSRESIDUE: O AMIDOD local repassa à política, os resíduos

de um processo que foi migrado para a máquina local.

A sigla AP, que antecede as funções de comunicação, significa que a comunicação é

realizada entre as políticas de escalonamento e o AMIGOD.

Segundo as especificações do ambiente AMIGO (Souza, 2000), as políticas de

escalonamento ficam encarregadas de decidir quando a migração de processos será realizada e o

ambiente de passagem de mensagens, que no caso é o PVM, fica encarregado de preparar-se

para tal transferência de processos. Nesse contexto, quatro rotinas básicas são acrescentadas no

ambiente de passagem de mensagens:

• SendProcessPolicy(): Informa a relação de processos em execução em um

determinado processador;

• StopProcess(): Informa ao ambiente de passagem de mensagens que alguns

processos serão suspensos para realizar a migração. O ambiente, por sua vez,

toma algumas medidas:

� Criação/atualização de uma tabela de migração, contendo o endereço

antigo e o novo endereço do processo migrado;

� Remoção do processo da relação de processos locais;



61

� Suspensão da comunicação realizada pelo processo;

� Notificação de quais processos foram preparados com sucesso para

migração.

• AcceptNewProcess(): Notifica o ambiente de passagem de mensagens que um

processo será migrado para o processador local. O ambiente fica encarregado dos

ajustes necessários para a reintegração do processo, como, por exemplo, restaurar

a comunicação com o processo e solicitar as mensagens que foram destinadas ao

processo durante a migração;

• RouteMessageForNewAddress(): Atualiza o endereçamento de mensagens

destinadas a um processo que já foi migrado. Também utilizada para solicitar as

mensagens que foram destinadas ao processo e chegaram durante a sua migração.

Comparando a especificação da migração de processos do AMIGO com o protocolo de

migração de processos do DPVM 2.0, ilustrado na Figura 4-1, pode-se perceber algumas

semelhanças:

• Ambos utilizam tabelas contendo o novo endereço (rota) dos processos que foram

migrados. Que serão utilizadas para o endereçamento de futuras mensagens aos

processos;

• Os detalhes sobre como será tratada a remoção de um processo do processador de

origem, é realizada pelo ambiente de passagem de mensagens;

• Os detalhes sobre como será tratada a integração de um novo processo, que foi

migrado, com o processador destino é realizada pelo ambiente de passagem de

mensagens;

• Ambos os protocolos são independentes da ferramenta de checkpoint utilizada.

Permitindo assim, maior flexibilidade.

No entanto, pode-se perceber algumas diferenças entre as duas abordagens:

• Durante o processo de migração do AMIGO, as mensagens destinadas ao

processo que está sendo migrado, ainda são enviadas ao seu processador de

origem. Ficando ao encargo do processador destino solicitá-las posteriormente.

Uma abordagem diferente é utilizada pelo DPVM 2.0, onde as mensagens

destinadas ao processo que está sendo migrado, são enviadas diretamente para o
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seu processador destino durante o processo de migração, através da criação de um

contexto;

• As tabelas contendo os novos endereços de processos migrados (rotas) são

atualizadas em etapas diferentes na especificação do AMIGO e no protocolo do

DPMV 2.0;

• A especificação da migração de processos do AMIGO permite que mensagens

destinadas a um processo, sejam enviadas para um processador no qual ele já não

está mais executando, ou seja, foi migrado para outro. Necessitando, dessa forma,

de uma correção no endereço de destino da mensagem. O protocolo do DPVM

2.0 já não permite que isso aconteça.

Comparando as semelhanças e as diferenças básicas entre as abordagens de migração de

processos, pode-se perceber que os dois métodos são compatíveis. Diferenciando somente em

detalhes quanto a algumas abordagens, como, por exemplo, tempo de atualização das tabelas de

endereçamento e políticas de transferência de mensagens. Dessa forma, a integração entre os

ambientes é facilitada, principalmente devido a grande flexibilidade inerente a especificação do

ambiente de escalonamento AMIGO.

Neste projeto de mestrado, foi realizada a integração parcial entre o ambiente de

escalonamento AMIGO e o mecanismo de migração de processos utilizado pelo DPVM 2.0,

juntamente com a ferramenta de checkpoint de processos dynckpt 2.0.

Devido à compatibilidade entre os métodos de migração de processos do AMIGO e do

DPVM 2.0, e considerando que nenhum dos projetos de migração apresenta uma grande rejeição

pelo outro, foi incluído no código fonte do PVM, modificado com as funções necessárias para

executar o ambiente de escalonamento AMIGO, o protocolo de migração de processos do

DPVM 2.0. Dessa forma, foi realizada a integração do PVM com o ambiente de escalonamento

AMIGO, como já utilizado em vários trabalhos realizados pelo Grupo de Sistemas Distribuídos e

Programação Concorrente – ICMC – USP, e ainda foi dado à esse PVM modificado, a

capacidade de realizar migração de processos seguindo o protocolo do DPVM 2.0.

Como comentado anteriormente, essa integração foi realizada parcialmente. Apesar de

ter a capacidade de realizar a migração de processos, o PVM, integrado com o ambiente de

escalonamento AMIGO e com o protocolo de migração de processos do DPVM 2.0, não tem a

capacidade de decidir quando a migração será realizada. Isso ocorre porque, apesar das políticas
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de escalonamento serem capazes de decidir quando a migração de processos deve ocorrer,

segundo seus algoritmos de escalonamento, não foi implementada uma rotina para que essa

informação seja repassada ao ambiente de passagem de mensagens. Dessa forma, apesar a

decisão de quando a migração deve ser realizada é feita, porém não chega ao ambiente de

passagem de mensagens, que é quem realmente executa a migração de processos.

4.5. Considerações Finais

A migração de processos SPMD, implementada a partir do DPVM 2.0 e do dynckpt 2.0,

apresentou um bom desempenho quando comparada à migração de processos MPMD, realizada

originalmente pelo sistema. Os experimentos realizados mostraram que esse bom desempenho

da migração SPMD pôde ser notado tanto em processos que tinham segmentos de código e

dados de tamanhos pequenos, quanto em processos com segmentos de código e de dados com

tamanhos consideráveis.

Apesar dos experimentos mostrarem um bom resultado, o novo sistema de migração

mostrou-se fortemente influenciado por fatores que antes passavam despercebidos pela migração

de processos MPMD, como, por exemplo, o desempenho do sistema de arquivos local e do

dispositivo de armazenamento local, encontrados na máquina destino. Dessa forma, a migração

de processos SPMD pode ser utilizada para melhorar o desempenho da migração de processos,

desde que, o sistema no qual ela será utilizada, apresente as características necessárias para

suportar tais características da migração.

A integração com o ambiente de escalonamento AMIGO, apesar de ser realizada

parcialmente, mostrou-se possível. Embora nenhum experimento ou teste tenha sido realizado

com o AMIGO, integrado com o protocolo de migração de processos do DPVM, o sucesso

parcial dessa união abre precedentes para que a integração seja realizada totalmente, e teste e

experimentos sejam feitos em trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 5

5. Escalonamento em Aplicações
SPMD

5.1. Considerações Iniciais

O sistema de migração de processos SPMD mostrado anteriormente foi testado

utilizando aplicações paralelas sintéticas, não reais. E, apesar de ter apresentado bons resultados

nessas condições, é interessante confrontar a migração de processos SPMD com aplicações

paralelas reais. A seção a seguir apresenta os resultados de experiências com esse tipo de

migração utilizando uma migração real, e comparações entre o tempo de execução com

aplicações utilizando balanceamento de carga com e sem migração, e também sem a utilização

de balanceamento.

5.2. Implementação de Uma Política de Escalonamento

Utilizando Migração de Processos SPMD

Para estudar e verificar o comportamento da migração de processos SPMD, descrita no

capítulo 4 desta dissertação, foi implementado em PVM um processo monitor (chamado a partir

desse ponto somente de monitor), que é executado em cada máquina pertencente ao sistema,

contendo o algoritmo de balanceamento de carga utilizado para distribuir a carga inicial (sem a

utilização de migração de processos, apenas determinando uma forma de distribuir a carga de

trabalho imposta inicialmente pela aplicação ao sistema). Tendo como principal objetivo o

monitoramento das cargas das máquinas que compunham o sistema computacional distribuído,

esse monitor também ficou encarregado de informar à aplicação SPMD a porcentagem de tarefa

que seria adequada passar a cada processo, criado pela aplicação SPMD, para conseguir um

balanceamento de carga apropriado ao estado do sistema naquele instante.
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A aplicação paralela desenvolvida para a avaliação da migração de processos SPMD foi

a de multiplicação paralela de matrizes. Essa aplicação foi escolhida devido às suas

características e seu amplo uso na literatura corrente, podendo ser classificada como sem

dependência nas classes de aplicações SPMD formuladas por Plastino (2000) e mostradas no

capítulo 3.5. Outra característica dessa aplicação está na quantidade de processamento exigida

por cada conjunto de dados da aplicação. Como se trata de uma multiplicação convencional de

matrizes, qualquer conjunto de dados de mesmo tamanho, irá impor a mesma quantidade de

carga sobre o sistema. Conhecendo essa particularidade da aplicação paralela, o balanceamento

de carga torna-se uma tarefa mais simples, já que não é necessário vislumbrar a carga imposta

por conjuntos de dados distintos.

A decisão sobre quando a migração de processos deve ocorrer, ficou ao encargo da

aplicação SPMD. Essa decisão é tomada com base nas informações passadas pelo monitor

sempre que um processo, criado pela aplicação SPMD, termina de processar os dados que foram,

inicialmente, designados para ele processar. A Figura 5-1 apresenta o esquema de comunicação

entre os monitores e os processos criados pela aplicação SPMD, a qual ocorre via PVM.

Figura 5-1 - Comunicação entre os processos criados pela aplicação SPMD de multiplicação de
matrizes (processo) e entre os monitores (monitor)

Nessa figura os processos monitores, chamados de monitor, estão ligados entre si via

PVM (pvmd). Cada processo monitor fica encarregado de monitorar a carga da máquina onde

está sendo executado e distribuir essa informação para os demais monitores presentes no

sistema.

A comunicação dos processos criados pela aplicação SPMD e o monitor presente na

mesma máquina, também ocorre através do PVM (pvmd), como mostrado na figura. Essa

comunicação é feita através de uma chamada de função (gettasklist), descrita com mais detalhes

no capítulo seguinte (5.2.1).
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Segundo a organização dos componentes de um algoritmo de balanceamento de carga

apresentada por Shivaratri et al. (1992) e descrita no capítulo 3.2 desta dissertação, o algoritmo

implementado no monitor pode ser apresentado tendo as políticas de informação, localização,

transferência e seleção como mostradas nos capítulos seguintes.

5.2.1 Política de Informação

Como citado anteriormente no capítulo 3.2.4, a política de informação define quais

recursos serão utilizados para determinar a carga que está sendo imposta a cada máquina do

sistema (chamado de índice de carga), assim como a forma como estas informações serão

distribuídas pelo sistema, para que o escalonador possa tomar decisões, e quando essas

informações serão atualizadas ou geradas (sob demanda ou periodicamente).

O algoritmo de balanceamento de carga, implementado no monitor, utiliza no cálculo do

índice de carga de uma máquina presente no sistema, o tamanho da fila de processos em

execução dessa máquina e a sua capacidade relativa em comparação com as demais máquinas

presentes no sistema. Essa capacidade relativa é medida através de um benchmark executado na

máquina, e seu resultado é normalizado com relação aos resultados obtidos pelas demais

máquinas que compõem o sistema, da seguinte maneira: a máquina que obteve o maior resultado

no benchmark recebe como capacidade relativa o valor 1 (um). As demais máquinas têm sua

capacidade relativa calculada através de uma regra de 3 simples. Por exemplo, caso o maior

valor obtido no benchmark por uma máquina do sistema seja Vh, essa máquina irá receber o

valor 1 (um) como capacidade relativa. Uma outra máquina (Mn) presente no sistema, que tenha

conseguido como resultado de benchmark o valor Vn, terá sua capacidade relativa (CRn)

calculada através da seguinte fórmula:

Vh

Vn
CRn =

O benchmark utilizado para realizar o cálculo da capacidade relativa das máquinas, é o

mesmo utilizado no trabalho de mestrado de ������� �	


�, membro do Grupo de Sistemas

Distribuídos e Programação Concorrente – ICMC – USP, para o estudo da política de

escalonamento DPWP (Dynamic Policy Without Preemption).

Esse valor é então armazenado no disco local da máquina ou em uma área de

armazenamento compartilhada, para ser utilizado posteriormente no cálculo do índice de carga

da máquina em questão. Durante sua execução o monitor faz a leitura do valor armazenado nesse
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arquivo, verifica o tamanho da fila de processos em execução da máquina (através da leitura do

arquivo /proc/loadavg) e faz a multiplicação desses valores. Portanto, uma máquina Mn com

capacidade relativa CRn, que em um determinado instante t tenha o tamanho de sua fila de

processos em execução FEt, terá seu índice de carga It para aquele instante calculado através da

seguinte equação:

FEtCRnIt *=

Tendo calculado o índice de carga de cada máquina, presente no sistema computacional

distribuído, o monitor então passa para a fase de cálculo da porcentagem da carga inicial,

imposta pela aplicação paralela SPMD, que deve ser mandada a cada processo criado pela

própria aplicação. Esse cálculo é feito com o intuito de conseguir um balanceamento de carga

mais homogêneo em todo o sistema. Nesse cálculo o monitor leva em consideração a existência

de um único processo, criado pela aplicação SPMD, em cada máquina do sistema computacional

distribuído. Isso porque a carga imposta à uma máquina, que esteja executando um processo

SPMD, depende mais da quantidade da carga inicial enviada ao processo contido nessa máquina,

do que da quantidade de cópias do processo SPMD presentes na máquina. Por exemplo, supondo

duas máquinas com recursos semelhantes M1 e M2 e uma aplicação SPMD que tenha criado 4

(quatro) cópias do processo SPMD na máquina M1 e 1 (uma) cópia do processo SPMD na

máquina M2. Se qualquer dado enviado aos processos SPMD, criados nessas máquinas, ocupe a

mesma quantidade do poder de processamento disponível, a mesma quantidade de memória e o

mesmo tempo de uso do processador, ou seja, ocasione o mesmo impacto no consumo dos

recursos dessa máquina, e seja distribuído 10% de toda a carga inicial imposta pela aplicação a

cada um dos processos contidos na máquina M1 e 60% da carga inicial ao processo contido na

máquina M2, dessa forma a máquina M2 terá um consumo maior de seus recursos

computacionais, apesar de conter menos processos que a máquina M1. Assim sendo, a máquina

M2 estará menos ociosa que a máquina M1 caso a única aplicação em execução seja o programa

SPMD em questão.

Para o cálculo da porcentagem de carga que deve ser enviada a cada processo e, portanto,

nesse caso em particular, a cada máquina do sistema, é necessário verificar qual a porcentagem

do poder de processamento de cada máquina que está sendo utilizado. Essa porcentagem é

obtida em relação ao poder de processamento total do sistema que está sendo consumido, que é

calculado através da soma dos índices de cargas de todas as máquinas presentes no sistema.

Porém o índice de carga utilizado, para o cálculo do poder de processamento do sistema que está
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sendo consumido, tem que ser o inverso do índice de carga medido em cada máquina. Já que, a

máquina com o maior índice de carga é a máquina mais carregada do sistema e, portanto, deve

receber menos carga que as demais. Dessa forma, supondo n máquinas, cada uma com um índice

de carga In em um determinado instante, o cálculo do processamento total do sistema utilizado

(Pu) naquele instante será dado pela equação:

�=

n

In
Pu

1

1

Com o poder de processamento total do sistema que está sendo utilizado (Pu) à

disposição, o monitor então calcula a porcentagem da carga inicial de trabalho que deve ser

enviada a cada processo da aplicação SPMD, fazendo uma regra de 3 simples com relação à Pu.

Dessa forma, a porcentagem da carga inicial (Px) enviada a uma máquina x com índice de carga

Ix é conseguida realizando o seguinte cálculo:

Pu
IxPx

)100*
1

(
=

Lembrando que o calculo da porcentagem deve ser realizado utilizando o inverso do

índice de carga medido.

Duas listas, uma contendo a porcentagem de carga que deve ser enviada a cada processo,

e a outra contendo um identificador de cada processo, são conseguidas através da função

gettasklist, implementada dentro da própria aplicação. Essa função tem como entrada o

identificador do processo que fez a chamada da função, necessário para a mensagem de retorno

contendo as listas com as porcentagens e os identificadores, e o nome dos processos criados pela

aplicação SPMD, necessário para diferenciar os processos em questão entre os vários processos

que podem estar executando dentro da máquina paralela virtual.

A função gettasklist utiliza duas variáveis globais. Um das quais serve para armazenar a

lista retornada pelo monitor contendo os identificadores dos processos criados pela aplicação e

outra para armazenar a lista contendo a porcentagem que deve ser enviada a cada processo da

aplicação. As duas listas são ordenadas da mesma forma, portanto em uma mesma posição, a

primeira lista vai conter o identificador de um processo e a segunda lista irá conter qual a

porcentagem da carga inicial que deve ser enviada para esse mesmo processo. Dessa forma a
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aplicação SPMD pode distribuir sua carga inicial levando em consideração a porcentagem

enviada pelo monitor.

Apesar das porcentagens serem calculadas somente quando um dos monitores recebe

uma requisição de um processo, através da função gettasklist, as informações necessárias para o

cálculo do índice de carga são lidas e atualizadas periodicamente. Para as avaliações realizadas e

descritas nesta dissertação, a leitura dos dados e o cálculo do índice de carga foram realizadas

em períodos de 1 (um) segundo. Esse intervalo pode ser modificado através de parâmetros

presentes dentro do código fonte do monitor, no entanto, é necessário recompilar o programa

monitor.

Para diminuir o tráfego de informações desnecessárias pela rede, outro parâmetro,

compilado juntamente com o monitor, foi definido. O valor contido nesse parâmetro determina a

variação necessária no índice de carga de uma máquina para que o monitor, em execução na

mesma, atualize o índice de carga da máquina e distribua a informação atualizada para os outros

monitores em execução nas demais máquinas do sistema. Para os testes realizados e descritos

nesta dissertação, esse parâmetro foi definido como 0,5. Portanto, variações no índice de carga

de qualquer máquina, menores ou iguais a 0,5 são desconsideradas, e variações maiores que 0,5

são atualizadas no monitor presente na própria máquina e distribuídas aos monitores presentes

nas demais máquinas do sistema. Tanto o valor do intervalo de verificação dos valores

necessários para o cálculo do índice de carga, quanto à variação necessária no índice de carga

para que ocorra atualização do índice e disseminação da informação, foram definidas

empiricamente.

O índice de carga utilizado pelos monitores é uma representação da ocupação dos

recursos computacionais das máquinas presentes no sistema computacional distribuído. Dessa

forma, o algoritmo de balanceamento pode determinar se uma máquina está ociosa,

sobrecarregada ou com carga moderada. E, dessa forma, conseguir um balanceamento da carga

do sistema, seja pela distribuição inicial da carga, pela transferência de carga ou pela migração

de processos.

5.2.2 Política de Localização

A política de localização de um algoritmo de balanceamento de carga (citada

anteriormente no capítulo 3.2.3) tem como objetivo encontrar pares de máquinas que possam
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agir uma como receptora e outra como emissora, para realizar um balanceamento do sistema

através da distribuição de carga.

A política de localização utilizada na avaliação da migração de processo SPMD está

distribuída entre o monitor e a aplicação paralela. O monitor é responsável por determinar a

distribuição inicialmente da carga de trabalho entre os vários processos presentes na máquina

paralela virtual e informar essas proporções à aplicação SPMD, através do envio das listas

contendo os identificadores dos processos receptores e a porcentagem de tarefa destinada a cada

processo. Por sua vez, a aplicação SPMD, com a informação contida nessas listas, fica

encarregada de distribuir a carga inicial entre os processos receptores, seguindo ou não as

porcentagens passadas pelo monitor. No caso da avaliação realizada, as porcentagens foram

seguidas pela aplicação.

A política de localização, no caso da aplicação desenvolvida para os testes, é acionada

novamente quando um dos processos da aplicação SPMD termina de processar os dados que

ficaram, inicialmente, sob sua responsabilidade. Dessa forma, um processo que tenha terminado

de processar seus dados, chama novamente a função gettasklist, recebendo uma nova lista de

identificadores de processos e porcentagens atualizadas, e procura pelo processo que deveria

receber a menor porcentagem de tarefas naquele instante. Caso a diferença entre as porcentagens

(do processo que deveria receber a menor porcentagem de carga, e a porcentagem que deveria

ser enviada ao processo que chamou a função gettasklist) ultrapasse um determinado valor,

definido dentro da própria aplicação, ocorre a migração de processos entre a máquina com a

menor porcentagem (máquina sender ou emissora) e a máquina que chamou a função gettasklist

(máquina receiver ou receptora). Dessa forma o par receptor/emissor (sender/receiver) é

encontrado, neste caso, pela própria aplicação SPMD. Como nos casos anteriores, o valor

definido para a diferença de porcentagens, para que ocorra migração de processos, foi definido

empiricamente com o valor de 50%. Foi fixado um valor alto para essa diferença para impedir

migrações de processos desnecessárias, já que, a migração de processos tem um alto custo para o

sistema.

Outra forma de implementar a política de localização seria retirar totalmente o encargo

da aplicação SPMD e inserí-la como parte integrante do monitor. Dessa forma a decisão de

quando a migração de processos deve ocorrer não teria que ser tratada pelo programador,

tornando-se transparente ao mesmo. Porém o índice de carga utilizado pelo monitor deveria ser

reformulado para a migração de processos, já que teria que levar em consideração, nos seus
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cálculos, a quantidade de carga enviada a cada processo inicialmente. Por exemplo, supondo 2

(duas) máquinas (M1 e M2), sendo que, uma das máquinas (M1) deve receber inicialmente 25%

da carga total imposta pela aplicação e a outra máquina (M2) deve receber o restante da carga,

ou seja, 75%. Após a distribuição inicial da carga imposta pela aplicação ser realizada, entre as

máquinas M1 e M2, e se o sistema continuar estável nas mesmas características de distribuição

de carga que estava inicialmente, quando o monitor fez a leitura dos índices de carga, a diferença

entre as porcentagens de carga, que devem ser enviadas para as máquinas M1 e M2, continuará

alta. O que poderá ocasionar migrações de processo desnecessárias. Isso ocorre porque, apesar

de ter uma grande diferença na porcentagem de carga destinada a cada máquina, essa diferença

foi compensada pela distribuição inicial da carga de trabalho imposta pela aplicação SPMD.

Esse fato deve ser levado em consideração no índice de carga, quando for tomada a decisão

sobre migrar ou não um processo. Durante o desenvolvimento da aplicação para a avaliação da

migração de processo SPMD, a aplicação ficou encarregada de decidir se a migração de

processos iria ou não ocorrer, e encontrar o par emissor/receptor (sender/receiver). Essa decisão,

como já dito anteriormente, é tomada sempre que um dos processos, criados pela aplicação

SPMD, termina de processar os dados que ficaram sob seu encargo. Dessa forma, a possibilidade

de ocorrer uma migração de processos desnecessária é minimizada, já que, como inicialmente

foi realizado um balanceamento da carga, a chance de um dos processos terminar muito antes

dos demais, e assim disparar uma migração de processos desnecessária, é baixa.

5.2.3 Política de Transferência

Antes de definir os pares de receptores (receiver) e emissores (sender), deve-se verificar

quais máquinas podem ser considerados como ociosas, sobrecarregadas ou com carga moderada.

E dessa forma, determinar quais máquinas serão consideradas receptoras ou emissoras. Esse

trabalho fica sob a responsabilidade da política de transferência, comentada no capítulo 3.2.1.

Como descrito no capítulo anterior, sobre Política de Localização, uma máquina é

considerada receptora (receiver), na aplicação desenvolvida para a avaliação da migração de

processos SPMD, quando essa termina de processar os dados que foram inicialmente destinados

a ela. Dessa forma, a política de transferência também está implementada dentro da própria

aplicação SPMD.

Assim como acontece para determinar a máquina receptora (receiver), a máquina

considerada emissora (sender), na migração de processos, também é determinada pela própria

aplicação SPMD. Dessa forma, uma máquina é considerada emissora quando a diferença de
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porcentagem, destinada à máquina receptora e à máquina candidata a ser emissora, ultrapassa

um determinado limite, determinado na própria aplicação SPMD e descrito com detalhes no

capítulo anterior. Mudando o enfoque, tem-se que, uma máquina é considerada ociosa quando

essa termina de processar os dados que inicialmente ficaram sob sua responsabilidade e, depois

de uma nova leitura dos índices de carga, a diferença entre a porcentagem de carga destinada a

ela e a menor porcentagem destinada a uma das máquinas restantes, ultrapassar um determinado

limite. Por conseqüência, uma máquina é considerada sobrecarregada, quando a diferença entre a

porcentagem de carga destinada a ela, em um determinado instante, e a porcentagem destinada a

uma máquina que já tenha terminado de processar seus dados, ultrapasse o limite citado

anteriormente. Quando nenhuma das condições for satisfeita, a máquina é considerada com

carga moderada.

É importante lembrar que, para a distribuição inicial da carga, imposta pela aplicação

SPMD, todas as máquinas são consideradas como receptoras (receivers) e, portanto, aptas a

receber parte dessa carga, seguindo a distribuição porcentual descrita pelo monitor.

5.2.4 Política de Seleção

A política de seleção de processos se confunde com a política de localização, já que

existe um único processo da aplicação SPMD em cada máquina que compõem o sistema. Isso

ocorre porque a política de seleção, descrita no capítulo 3.2.2, tem como função selecionar quais

tarefas serão transferidas de uma máquina sobrecarregada para outra máquina ociosa ou com

carga de trabalho moderada. Dessa forma, como a política de localização forma os pares

receptor/emissor, somente um processo pode ser selecionado dentro da máquina emissora.

Assim sendo, a política de seleção também está implementada dentro da aplicação SPMD,

levando em consideração nas suas decisões as porcentagens fornecidas pelo monitor presente na

máquina local.

5.3. Resultados Obtidos

Essa seção apresenta os resultados das avaliações realizadas com o processo monitor e

com a aplicação SPMD de multiplicação de matrizes, descritos nas seções anteriores. Foram

realizados testes com a presença do monitor e sem a presença do mesmo, ou seja, combinações

com e sem que ocorresse o balanceamento de carga inicial, e com e sem que a migração de

processos fosse permitida. As matrizes multiplicadas tinham dimensão 999 x 999 (novecentos e

noventa e nove por novecentos e noventa e nove) elementos para permitir uma melhor divisão
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entre as máquinas do sistema. A aplicação foi executada 50 (cinqüenta) vezes para cada caso

descrito neste capítulo.

As aplicações foram executadas em um ambiente constituído de um cluster de 3 (três)

máquinas AMD Athlon XP 2600+ (2.0 GHz) com 1Gb de memória RAM, interligados por uma

rede gigabit ethernet. As máquinas executavam o sistema operacional Linux (Slackware 10.0)

com a glibc-2.3.2, necessária para o dynckpt 2.0 (capítulo 3.5.2.3). A versão utilizada do PVM

foi uma versão modificada do DPVM 2.0, descrita no capítulo 4. Os resultados da execução do

benchmark realizado nessas máquinas, e as normalizações realizadas conforme descrito no

capítulo 5.2.1, que deram como resultado as capacidades relativas de cada máquina, são

mostrados na tabela abaixo:

Máquina Resultado do

Benchmark

Intervalo de

Confiança

Capacidade

Relativa

1 0,171 0,0000008 0,98

2 0,173 0,0000040 0,99

3 0,174 0,0000090 1,00

Tabela 5-1 – Resultados do benchmark e capacidade relativas calculados nas máquinas
pertencentes ao cluster

Devido à proximidade dos valores obtidos com a execução do benchmark e das

capacidades relativas de cada máquina pertencente ao cluster, o sistema pode ser considerado

como homogêneo.

Nos casos em que a carga gerada inicialmente pela aplicação SPMD não foi balanceada

utilizando a informação gerada pelo monitor, essa carga foi distribuída igualmente entre os

processos criados pela aplicação, ou seja, um terço da carga para cada máquina pertencente ao

sistema. Dessa forma as avaliações foram realizadas nos seguintes casos:

1. Sem balanceamento da carga inicial e sem migração de processos;

2. Com balanceamento da carga inicial e sem migração de processos;

3. Sem balanceamento da carga inicial e com migração de processos;

4. Com balanceamento da carga inicial e com migração de processos.
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Em cada um dos casos descritos acima (1, 2, 3 e 4), o desempenho das aplicações foi

avaliado com o sistema ocioso e também com uma das máquinas, pertencente à máquina

paralela virtual, sendo sobrecarregada com uma terceira aplicação, a qual consumia a capacidade

de processamento do processador com loops infinitos. Na máquina sobrecarregada foram

executadas ao mesmo tempo 6 (seis) desses processos consumidores de processamento, variando

o tempo em que esses processos iniciavam sua execução com relação ao tempo de início da

execução do processo multiplicador de matrizes (SPMD). Dessa forma, foram feitas avaliações

com os processos consumidores de processamento iniciando sua execução nos seguintes casos:

1. Os processos nunca iniciavam sua execução, nem antes e nem depois do início da

execução do monitor e da aplicação SPMD;

2. Os processos iniciavam sua execução antes do início da execução do monitor e da

aplicação SPMD;

3. Os processos iniciavam sua execução depois do início da execução do monitor e

da aplicação SPMD, e durante a execução dos mesmos.

Esses casos foram escolhidos com o objetivo de simular a execução da aplicação SPMD

quando, respectivamente:

1. O sistema está ocioso (com baixo consumo de processamento) e, portanto, pode-

se simplesmente dividir igualmente a carga entre as máquinas para conseguir um

bom balanceamento;

2. Uma das máquinas do sistema está com uma carga maior que as demais e, dessa

forma, seria conveniente que essa máquina recebesse menos carga de novas

aplicações que iniciassem sua execução no sistema;

3. O sistema está, inicialmente, ocioso. Dessa forma, o balanceamento de carga é

realizado como no caso 1. Porém, durante a execução da multiplicação de

matrizes, uma das máquinas recebe uma grande carga de trabalho, como no

segundo caso, mas dessa vez simulando, por exemplo, a execução de processos

por um usuário que resolvesse utilizar uma das máquinas do cluster, e

necessitasse de um grande poder de processamento. Isso quando os processos de

multiplicação de matrizes já iniciaram sua execução, e a carga inicial gerada pela

aplicação SPMD já tinha sido balanceada.
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Primeiramente as avaliações foram realizadas sem a utilização da migração de processos

como instrumento para o balanceamento de carga. Foi comparado o tempo de execução da

aplicação de multiplicação de matrizes quando sua carga gerada inicialmente era balanceada,

utilizando as informações geradas pelo monitor, e quando não ocorria o balanceamento e, dessa

forma, a carga era distribuída igualmente entre as máquinas.

Nesse contexto e com o sistema ocioso, ou seja, sem a execução do processo consumidor

de processamento, o tempo de execução da aplicação SPMD, sem o balanceamento inicial da

carga e com o balanceamento, é mostrado na tabela e no gráfico abaixo:

Tempo de

execução (s)

Intervalo de

Confiança

Sem balanceamento

inicial
34,2 0,0006

Com balanceamento

inicial
45,4 0,0510

Tabela 5-2 – Caso 1 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação somente com balanceamento inicial
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Figura 5-2 – Caso 1 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação somente com balanceamento inicial

Observando os resultados apresentados na tabela e no gráfico, pode-se verificar que,

mesmo não ocorrendo um monitoramento do estado das máquinas do sistema, a aplicação obteve
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um tempo de execução menor sem o balanceamento de carga. Isso pode ser explicado pela carga

extra gerada no sistema pelo monitor para realizar o monitoramento e os cálculos necessários

para decidir as porcentagens de carga destinadas a cada máquina.

Com o sistema ocioso o monitor determinou, na maioria dos casos, que a carga fosse

distribuída igualmente entre os processos gerados pela aplicação SPMD. Essa distribuição,

decidida pelo monitor, é a mesma distribuição realizada pela aplicação de multiplicação de

matrizes, quando não ocorre o balanceamento da carga inicial. Dessa forma, o monitor impôs

uma carga a mais no sistema para determinar a mesma distribuição de carga realizada pela

aplicação quando o balanceamento inicial não é realizado, além do tempo necessário para

realizar o cálculo das porcentagens destinadas inicialmente à cada processo.

A Tabela 5-3 e o gráfico Figura 5-3 apresentam o tempo de execução da aplicação

quando o balanceamento de carga inicial é realizado e quando não é realizado. No entanto, o

sistema não se encontra ocioso neste caso. Como descrito anteriormente, uma das máquinas

pertencentes ao sistema, está executando aplicações que consomem a sua capacidade de

processamento e, portanto, mais carregada que as demais.

Tempo de

execução (s)

Intervalo de

Confiança

Sem balanceamento

inicial
229,9 0,0025

Com balanceamento

inicial
70,2 0,1830

Tabela 5-3 – Caso 2 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação somente com balanceamento inicial
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Sistema Com Uma Máquina Carregada
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Figura 5-3 – Caso 2 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação somente com balanceamento inicial

Os resultados apresentados no gráfico e na tabela acima mostram que, quando as

máquinas pertencentes ao sistema não tem a mesma capacidade de processamento disponível,

como, por exemplo, quando uma das máquinas está mais carregada que as outras, ou pelo

sistema ser heterogêneo, o balanceamento de carga se torna uma ferramenta importante para

obter um melhor desempenho das aplicações paralelas.

Nesse caso, o tempo de execução passou a ser maior quando a carga gerada inicialmente

pela aplicação paralela SPMD não foi balanceada. Isso se deve ao fato de que, mesmo tendo sua

capacidade de processamento consumida por outras aplicações, a máquina que estava com mais

carga, recebeu o mesmo tanto de carga proveniente da aplicação SPMD que as demais máquinas

do sistema. O que não ocorreu quando a carga inicial foi balanceada seguindo as proporções

enviadas pelo monitor. Nesse caso, o monitor determinou que a máquina mais carregada

recebesse uma menor proporção da carga, gerada pela aplicação SPMD, que as demais. Dessa

forma, apesar do tempo de execução ter aumentado com relação à quando o sistema estava

ocioso, a aplicação obteve um tempo de execução menor do que quando sua carga inicial não foi

balanceada.

No terceiro caso, onde as aplicações consumidoras de processamento começaram sua

execução depois da carga inicial, gerada pela aplicação multiplicadora de matrizes, ser
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balanceada, os tempos de execução obtidos estão representados no gráfico e na tabela mostrados

abaixo.

Tempo de

execução (s)

Intervalo de

Confiança

Sem balanceamento

inicial
228,9 0,0078

Com balanceamento

inicial
230,2 0,5414

Tabela 5-4 – Caso 3 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação somente com balanceamento inicial
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Figura 5-4 – Caso 3 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação somente com balanceamento inicial

Como mostrado nos dados acima, mesmo realizando o balanceamento inicial da carga de

trabalho, modificações nas condições do sistema depois que o balanceamento foi realizado,

como, por exemplo, um acréscimo na carga de trabalho de uma das máquinas, provoca um

aumento no tempo de execução da aplicação. Chegando a condições parecidas com os casos

quando o balanceamento não é realizado.
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Nessas condições, a migração de processo se torna uma ferramenta poderosa para

alcançar um melhor balanceamento de carga. Possibilitando a redistribuição da carga do sistema,

mesmo depois do início da execução dos processos presentes em cada máquina. Partindo desse

ponto, os dados apresentados a seguir foram obtidos através de experimentos que tiveram como

objetivo comparar o tempo de execução da aplicação SPMD quando a migração de processos é

permitida e quando não é uma operação permitida. Esses experimentos foram realizados nos

mesmos 3 (três) casos apresentados acima quanto ao tempo de inicio da execução dos processos

consumidores de processamento, possibilitando, dessa forma, a comparação com os

experimentos realizados anteriormente. É importante frisar que, em todos os casos onde a

migração de processos foi uma operação permitida, ocorreu o balanceamento da carga

inicialmente gerada pela aplicação SPMD.

A tabela e o gráfico apresentados abaixo, mostram o tempo de execução da aplicação de

multiplicação de matrizes no primeiro caso, quando a aplicação consumidora de processamento

não é executada em nenhum momento nas máquinas presentes no cluster.

Tempo de
execução (s)

Intervalo de
Confiança

Sem balanceamento inicial e
sem migração de processos

34,2 0,0006

Com balanceamento inicial e
sem migração de processos

45,4 0,0510

Com balanceamento inicial e
com migração de processos

44,3 0,0519

Tabela 5-5 – Caso 1 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação com balanceamento inicial e com ou sem migração
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Figura 5-5 – Caso 1 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação com balanceamento inicial e com ou sem migração

Como mostrado no gráfico, o comportamento da aplicação com migração de processos é

bem próximo ao da aplicação sem migração de processos e com balanceamento inicial de carga.

Isso pode ser explicado pelo seguinte fato: com o sistema ocioso, a migração de processos não

foi necessária. Dessa forma, o balanceamento de carga foi inteiramente realizado com base nos

dados fornecidos pelo monitor, em ambos os casos. Outro ponto que pode ser destacado é que:

as aplicações que realizaram o balanceamento de carga inicial tiveram um tempo de execução

superior a quando o balanceamento não foi realizado.

Como no experimento anterior, onde os processos consumidores de processamento não

iniciaram a sua execução, a aplicação que não realizou o balanceamento da carga inicial imposta

pela aplicação SPMD, dividiu essa carga igualmente entre as máquinas pertencentes ao cluster.

Outra vez, a decisão sobre a distribuição de carga tomada pela aplicação sem balanceamento foi

a mesma decisão tomada pelo monitor. Dessa forma, todas as aplicações, com e sem

balanceamento inicial, enviaram a mesma quantidade de carga para cada uma das máquinas do

sistema. No entanto, as aplicações com balanceamento necessitavam do monitor em execução,

para realizar a medição dos estados das máquinas e os cálculos necessários para os índices de

carga. O que gerou uma carga extra no sistema.

No caso apresentado na Tabela 5-6 e no gráfico Figura 5-6, mostrado abaixo, diferente

do experimento anterior, a migração de processos ocorreu. Nesse experimento, uma das
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máquinas do sistema foi previamente carregada com processos consumidores de processamento

e, portanto, sua carga era maior que as demais máquinas.

Tempo de
execução (s)

Intervalo de
Confiança

Sem balanceamento inicial e
sem migração de processos

229,9 0,003

Com balanceamento inicial e
sem migração de processos

70,1 0,183

Com balanceamento inicial e
com migração de processos

60,4 0,054

Tabela 5-6 – Caso 2 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação com balanceamento inicial e com ou sem migração
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Figura 5-6 – Caso 2 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação com balanceamento inicial e com ou sem migração

Como mostrado nos dados acima, a aplicação que realizou o balanceamento de carga e

pôde utilizar a migração de processos, conseguiu um tempo de execução menor do que a

aplicação sem balanceamento. Novamente isso se deve ao fato de uma das máquinas estar mais

carregada, não podendo receber a mesma quantidade da carga de trabalho imposta pela aplicação
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SPMD, que as outras máquina do sistema, com risco de degradação do desempenho. E é

justamente essa a distribuição realizada pela aplicação que não fez o balanceamento de carga

(cargas iguais para todas as máquinas do sistema).

Comparando as aplicações que realizaram o balanceamento de carga inicial percebe-se,

pelos dados mostrados, o seguinte: o tempo de execução da aplicação que pôde realizar a

migração de processos foi menor do que o tempo da aplicação que não pôde realizar a migração.

Esse é um ponto interessante, já que, por ter sido utilizado o mesmo algoritmo para realizar o

balanceamento inicial da carga do sistema em ambos os casos, era esperado que as duas

aplicações tivessem comportamentos parecidos. Porém a aplicação que poderia realizar a

migração de processos utilizou essa técnica em todos os testes realizados nessas condições, ou

seja, a migração de processos ocorreu em todas as execuções. O que pode ser interpretado como

um balanceamento da carga inicial bom, porém não próximo ao ideal. Apesar de o

balanceamento conseguir uma melhora no tempo de execução da aplicação de multiplicação de

matrizes, como pode ser visto no gráfico, a migração ainda é necessária para ajustar esse

balanceamento inicial. Dessa forma, pode-se colocar a migração de processos também como

uma ferramenta para ajustar balanceamentos de carga mal realizados ou longe do ideal.

O último caso analisado, com a migração de processos e o balanceamento de carga, foi

quando os processos consumidores de processamento iniciaram suas execuções após o

balanceamento inicial de carga ter sido realizado. Os dados resultantes desse experimento são

mostrados na tabela e no gráfico abaixo.

Tempo de
execução (s)

Intervalo de
Confiança

Sem balanceamento inicial e
sem migração de processos

228,9 0,008

Com balanceamento inicial e
sem migração de processos

230,2 0,541

Com balanceamento inicial e
com migração de processos

68,5 0,012

Tabela 5-7 – Caso 3 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação com balanceamento inicial e com ou sem migração
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Figura 5-7 – Caso 3 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação com balanceamento inicial e com ou sem migração

Neste caso, pode-se perceber, pelos dados apresentados acima, que a aplicação que pôde

utilizar a técnica de migração de processos obteve um tempo de execução abaixo das demais

aplicações, que não realizaram o balanceamento inicial ou não puderam utilizar a migração de

processos. Isso se deve pelo fato de que, quando o balanceamento inicial de carga foi realizado,

o sistema encontrava-se em um estado ocioso, no qual as máquinas poderiam receber a mesma

quantidade de carga da aplicação de multiplicação de matrizes. No entanto, durante a execução

da aplicação, o estado do sistema foi modificado devido à execução dos processos consumidores

de processamento. Dessa forma, uma das máquinas pertencentes ao sistema, ficou com uma

carga de trabalho maior que as demais. Com a utilização da migração de processos, a carga extra

gerada pelo processo de multiplicação de matrizes, pôde ser retirada da máquina carregada e

colocada sobre os cuidados de uma máquina com menos carga, diminuindo, dessa forma, o

tempo de execução da aplicação SPMD.

5.3.1 Balanceamento realizado utilizando somente migração de processos

A migração de processos mostrou-se uma técnica eficiente para corrigir balanceamentos

de carga falhos ou realizados em sistemas nos quais as condições podem variar com certa

freqüência. Porém, ela gera uma sobrecarga no sistema devido a necessidade de monitoramento

constante do sistema, assim como em casos onde o sistema é monitorado para realizar o
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balanceamento de carga. Dessa forma, em sistemas cujo comportamento e características são

conhecidos e não ocorre grande variação nas cargas das máquinas presentes no sistema, o

balanceamento pode ser realizado especificamente para esse sistema com base nesse

conhecimento prévio. Não necessitando, dessa forma, de um monitoramento contínuo do sistema

para realizar o balanceamento e nem a migração de processos.

Os resultados apresentados a seguir foram realizados com o sistema estando nas mesmas

condições apresentadas anteriormente. Porém, dessa vez, quis-se avaliar o comportamento da

aplicação SPMD quando somente a migração de processos pôde ser realizada, sem que antes

ocorresse o balanceamento inicial da carga. Dessa forma, a aplicação SPMD foi testada nos

seguintes casos:

• Sem balanceamento de carga e com migração de processos;

• Com balanceamento de carga e sem migração de processos;

• Com balanceamento de carga e com migração de processos.

Esses experimentos foram realizados com o intuito de comparar o comportamento da

aplicação SPMD quando somente a migração de processos é utilizada para realizar o

balanceamento de carga e quando somente o balanceamento inicial da carga do sistema é feito,

não podendo haver um ajuste de carga posterior a essa distribuição inicial.

Novamente, quando o balanceamento de carga inicial não foi realizado, a carga gerada

pela aplicação SPMD foi distribuída igualmente entre as máquinas presentes no sistema.

Lembrando que cada máquina possui apenas uma instância do processo gerado pela aplicação

SPMD em execução. Abaixo são apresentados a tabela e o gráfico do primeiro experimento

realizado nessas circunstâncias.

Tempo de
execução (s)

Intervalo de
Confiança

Sem balanceamento inicial e
com migração de processos

34,8 0,0006
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Com balanceamento inicial e
com migração de processos

44,3 0,0519

Tabela 5-8 – Caso 1 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação utilizando somente migração
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Figura 5-8 – Caso 1 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação utilizando somente migração

Nesse experimento o sistema encontrava-se no ocioso, sem estar executando aplicações

que gerassem carga extra no sistema.

Os dados resultantes desse experimento mostram que, a aplicação SPMD que pôde

realizar a migração de processos, mas que não realizou o balanceamento inicial da carga, teve

um comportamento semelhante ao da aplicação SPMD que não realizou o balanceamento de

carga e também não pôde utilizar a migração de processos, mostrada nos experimentos

anteriores, com o sistema no mesmo estado. Isso pode ser explicado pelo fato de que, pelas

máquinas estarem em condições semelhantes de carga, a migração de processos não ocorreu em

nenhuma das execuções realizadas. E, portanto, as duas aplicações tiveram padrões de execução

semelhantes. Fato que não ocorreu no experimento seguinte mostrado abaixo.
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Tempo de
execução (s)

Intervalo de
Confiança

Sem balanceamento inicial e
com migração de processos

67,2 0,004

Com balanceamento inicial e
sem migração de processos

70,1 0,183

Com balanceamento inicial e
com migração de processos

60,4 0,054

Tabela 5-9 – Caso 2 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação utilizando somente migração
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Figura 5-9 – Caso 2 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação utilizando somente migração

Quando uma das máquinas do sistema apresentava uma carga maior que as demais, os

resultados dos experimentos realizados são os mostrados no gráfico e na tabela acima. Neles,

pode-se perceber que as aplicações que puderam realizar a migração de processos conseguiram

um tempo de execução menor do que a aplicação que não pôde realizar a migração. Mesmo com

o balanceamento da carga inicial sendo realizado, a migração de processos ainda foi um ponto

importante para conseguir um balanceamento de carga mais adequado no sistema. Apesar desse

fato, o balanceamento inicial de carga não pode ser considerado ruim. Já que, em experimentos
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anteriores, a utilização do balanceamento de carga inicial mostrou-se eficiente para conseguir

uma diminuição do tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.

O último experimento realizado, com as aplicações nas configurações utilizadas nas duas

avaliações anteriores, foi quando os processos consumidores de processamento iniciaram sua

execução durante a execução da aplicação de multiplicação de matrizes, e depois do

balanceamento da carga inicial ter sido realizado. Com o sistema neste estado, os resultados

obtidos são mostrados na tabela e no gráfico abaixo.

Tempo de
execução (s)

Intervalo de
Confiança

Sem balanceamento inicial e
sem migração de processos

67,3 0,004

Com balanceamento inicial e
sem migração de processos

230,2 0,541

Com balanceamento inicial e
com migração de processos

68,5 0,012

Tabela 5-10 – Caso 3 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação utilizando somente migração

Figura 5-10 – Caso 3 - Tempo de execução da aplicação SPMD de multiplicação de matrizes.
Comparação utilizando somente migração
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realizando o balanceamento de carga inicial, a falta da possibilidade de realizar a migração, fez

com que a aplicação tivesse um tempo de execução bem superior às aplicações que puderam

usar a migração de processos. Outra vez, a migração de processos mostrou-se uma ferramenta

importante para permitir um melhor balanceamento da carga, quando o sistema computacional é

suscetível a grandes variações de cargas. Esse fato ocorre mesmo quando o balanceamento da

carga inicial não é realizado, como se pode perceber no tempo de execução da aplicação que não

realizou o balanceamento inicial, mas pode utilizar a migração de processos para conseguir um

balanceamento em tempo de execução.

5.4. Considerações Finais

Este capítulo mostrou os experimentos realizados com o balanceamento de carga em

uma aplicação SPMD de multiplicação de matrizes. Este balanceamento foi realizado com e sem

a utilização de migração de processos. Os resultados obtidos permitiram verificar a importância

do balanceamento de carga no tempo de execução de aplicações SPMD, e a importância da

migração de processos em sistemas computacionais distribuídos com grande variação de carga

das máquinas presentes no sistema.
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CAPÍTULO 6

6. Conclusões

6.1. Visão Geral

O balanceamento de carga tem como objetivo obter um melhor aproveitamento dos

recursos do sistema, realizando uma distribuição mais homogênea da carga imposta por

aplicações paralelas. Essa distribuição deve levar em consideração as características de cada

classe de aplicação paralela existente.

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre a influência do balanceamento de carga em

uma classe de aplicações paralelas que utilizam o modelo de programação SPMD (Single

Program Multiple Data). Nesse modelo, os vários processos gerados por uma aplicação paralela,

contêm o mesmo código, diferenciando somente os dados que são manipulados pelo processo.

Dessa forma, quando utilizamos a migração de processos, para auxiliar no balanceamento de

carga dessa classe de aplicação, pode-se migrar unicamente os dados manipulados pelo processo,

uma vez que o código necessário ao processo, já está em execução na máquina destino.

Inicialmente foi apresentada uma revisão bibliográfica sobre alguns assuntos

relacionados à área. O capítulo 2 teve como foco a computação paralela distribuída, mostrando

as várias características dessa abordagem e as diferenças existentes entre outras formas de

realizar a computação paralela, como por exemplo, sobre máquinas paralelas reais. Nesse

capítulo também foram apresentadas algumas ferramentas que dão suporte à computação

paralela distribuída. No capítulo 3 foi abordado o escalonamento de processos, com ênfase no

escalonamento realizado em sistemas distribuídos. Foi discutida também a importância de ser

realizado um balanceamento de carga durante o escalonamento de processos, e como a migração

de processos pode ajudar a conseguir uma melhor distribuição da carga de sistemas
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computacionais distribuídos. Neste mesmo capítulo, foram apresentadas também algumas

ferramentas de checkpoint de processos, que auxiliam na migração de processos.

No capítulo 4 foram descritas as modificações realizadas em um ambiente de migração

de processos implementado sobre o ambiente de passagem de mensagens PVM (Parallel Virtual

Machine). Esse ambiente inicialmente utilizava a ferramenta de checkpoint de processos dynckpt

2.0 para realizar a migração de processos MPMD, onde a migração é realizada transferindo o

código e os dados dos processos para o processador destino. Depois das modificações serem

realizadas, esse ambiente passou a transferir unicamente os dados para o processador destino,

realizando, dessa forma, uma migração de processos SPMD.

Como descrito anteriormente, a migração de processos SPMD pode ser utilizada para

auxiliar no balanceamento da carga imposta por aplicações implementadas utilizando esse

paradigma. Dessa forma, podem-se aproveitar melhor os recursos de sistemas computacionais,

além de evitar que, em um mesmo sistema, tenhamos processadores sobrecarregados enquanto

outros estão ociosos. Um estudo sobre o impacto do balanceamento de carga em aplicações

paralelas SPMD é apresentado no capítulo 5. Esse estudo foi realizado tendo como foco

principal o balanceamento realizado utilizando ou não a migração de processos SPMD.

Os resultados obtidos com esses estudos mostram que ganhos de desempenho podem ser

alcançados quando utilizamos as características do modelo de programação SPMD para realizar

a migração de processos. Outro ponto importante, que pode ser percebido pelos resultados

obtidos, é que o balanceamento de carga tem grande impacto sobre o seu desempenho de

aplicações SPMD.

6.2. Contribuições

A migração de processos SPMD, que utiliza a característica, presente em todas as

aplicações desenvolvidas nesse modelo de programação, de todos os processos criados pela

aplicação terem o mesmo código, pode ser vista como uma das principais contribuições deste

trabalho. Uma vez que, sendo a migração de processos MPMD uma técnica que tem um elevado

custo computacional, a migração SMPD conseguiu uma redução desse custo, permitindo realizar

a migração de processos em um menor tempo, e pelo fato de que poucos trabalhos têm sido

encontrados na literatura abordando essa questão. Outras contribuições deste trabalho são

listadas abaixo:

• Integração inicial do ambiente de escalonamento AMIGO com o protocolo de

migração de processos utilizado pelo DPVM 2.0. Capacitando, dessa forma, o
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PVM a utilizar a migração de processos SPMD e ao mesmo tempo ter os

benefícios oferecidos pelo ambiente AMIGO;

• Avaliação do impacto do balanceamento de carga sobre aplicações paralelas

SPMD executando em sistemas computacionais distribuídos;

• Constatação da importância da migração de processos como mecanismo para

auxiliar no balanceamento de carga de sistemas computacionais distribuídos.

Principalmente em sistemas cuja carga está sujeita a grande variação;

• Realização de avaliações de desempenho comparando a migração de processos

MPMD e a migração de processos SPMD.

6.3. Dificuldades encontradas

De forma geral, a migração de processos, mesmo que específica para uma classe de

aplicação, é um processo complexo, que envolve desde o conhecimento de como funciona o

sistema operacional no qual o processo está em execução, até alguns detalhes de hardware.

De maneira mais específica, a fase de implementação apresentou alguns fatores que

dificultaram o desenvolvimento do projeto. Alguns desses fatores são listados abaixo:

• Escolha do ambiente de passagem de mensagens apropriado para a integração do

AMIGO com a migração de processos SPMD. Apesar do AMIGO apresentar

versões em PVM, MPI e CORBA, algumas implementações dessas ferramentas

de suporte à programação paralela, não apresentavam as características

necessárias para essa integração ou não ofereciam um suporte adequado à

migração de processos;

• Pouca documentação existente sobre a implementação e o funcionamento da

ferramenta de checkpoint dynckpt, dificultando a modificação do seu código

fonte para suportar a migração de processos SPMD;

• Apesar de apresentar muita documentação sobre o seu funcionamento e sobre seu

modelo de programação, o PVM tem pouca documentação que descreva com

detalhes sua implementação;

• Adequação dos índices de carga existentes para serem utilizados no

balanceamento de carga de aplicações SPMD.
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6.4. Trabalhos Futuros

O tema deste projeto de mestrado foi proposto basicamente com o intuito de iniciar as

pesquisas sobre migração de processos no Grupo de Sistemas Distribuídos e Programação

Concorrente – ICMC – USP. Desse modo, os bons resultados obtidos neste projeto, motivam o

aprofundamento desse estudo inicial sobre técnicas de balanceamento de carga e migração de

processos, podendo ser ampliado de diversas formas. A seguir são apresentadas algumas

sugestões de novos trabalhos a serem realizados:

• Avaliar o desempenho da migração de processos, objetivando um melhor

balanceamento da carga imposta por outras classes de aplicações. Em outros

trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Sistemas Distribuídos e Programação

Concorrente – ICMC – USP, foram feitos estudos sobre o balanceamento de

carga em outras classes de aplicações, como, por exemplo, a classe I/O-Bound.

No entanto nenhum desses trabalhos abrangia a migração de processos como

ferramenta para auxiliar no balanceamento de carga;

• Realizar a integração total da migração de processos com o ambiente de

escalonamento de processos AMIGO. Apesar deste trabalho apresentar uma

versão com implementação parcial dessa característica, ainda existe muito a ser

desenvolvido para unificar as decisões, tomadas pelas políticas de escalonamento,

com o ambiente de passagem de mensagens capaz de realizar a migração de

processos;

• Estudar índices de carga voltados especificamente para aplicações desenvolvidas

no modelo de programação SPMD. Esse estudo é importante devido ao alto

potencial que as aplicações SPMD normalmente apresentam de realizar um

balanceamento de carga mais refinado, quando comparadas às aplicações

implementas utilizando o modelo de programação MPMD. Além de permitir

decisões mais precisas sobre quando a migração de processos deve ocorrer e

quando não é necessária. Evitando, por exemplo, sobrecargas impostas por

migrações realizadas desnecessariamente em ambientes já sobrecarregados;

• Desenvolver outras políticas de escalonamento utilizando migração de processos,

objetivando abranger as outras classes de aplicações SPMD apresentadas na

taxonomia de Plastino (2000);
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• Estudar o impacto da variação e aumento do número de nós no sistema

computacional distribuído;

• Ampliar o estudo sobre migração de processos incluindo em processos

multithreads;

• Ampliar os estudos sobre a utilização da migração de processos, não somente

para o balanceamento de carga, mas também para seus outros usos, como, por

exemplo, rollback de processos e tolerância à faltas.
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