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Resumo 

Os sistemas computacionais distribuídos aplicados à computação paralela permitem 
uma melhor relação custo/benefício para a computação paralela. Esses sistemas oferecem a 
potência computacional adequada às aplicações que não necessitam de uma máquina 
maciçamente paralela, porém necessitam de uma potência computacional maior que uma 
máquina seqüencial pode oferecer. 

PVM (Parallel Virtual Machine) é um exemplo de ambiente de passagem de 
mensagens, amplamente discutido na literatura, que permite a criação de máquinas 
paralelas virtuais em estações de trabalho, normalmente máquinas RISC, e com o sistema 
operacional UNIX. 

Dentro desse contexto, este trabalho descreve detalhadamente a implementação do 
PVM-W95 (PVM para Windows95), um ambiente de passagem de mensagens que permite 
a criação de uma máquina paralela virtual, utilizando computadores pessoais conectados 
por uma rede de comunicação e com o sistema operacional Windows95, de modo análogo 
ao PVM. 

Foram realizados estudos preliminares visando a validação e a avaliação do 
desempenho do PVM-W95. Os resultados obtidos demonstram que o ambiente tem 
comportamento estável e que as aplicações paralelas desenvolvidas apresentam um 
excelente speedup, considerando-se o hardware disponível. 



Abstract 

Distributed Computing Systems applied to parallel computing allow a better 
cost/benefit relation for parallel software implementation. They offer an adequate 
computing power for these applications that although not requiring a massively parallel 
machine, need a computing power greater than those available with standard sequential 
computers. 

PVM (Parallel Virtual Machine) is an example of a message passing library widely 
discussed in the related literature, that allows the implementation of parallel virtual 
machines by using workstations (normally RISC machines, running the UNIX operating 
system). 

This MSc dissertation describes in details the implementation of PVM-W95 
(Parallel Virtual Machine for Windows95), that comprises a message passing environment 
(similar to the PVM), allowing the creation of a parallel virtual machine by using personal 
computers (working as workstations in a distributed computing environment), 
interconnected through a communication network and running the Windows95 operating 
system. 

Preliminary studies aiming the validation and performance evaluation of PVM-W95 
were performed. The results obtained showed that the PVM-W95 behaves stable and the 
parallel applications developed reached excellent speedups, according to the hardware 
adopted. 
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Introdução 1

Capítulo 1

Introdução

A necessidade constante de alto desempenho e a redução de custo têm forçado a

ciência da computação a buscar alternativas para a resolução dos seus problemas. Duas

áreas destacam-se na busca desses objetivos: computação paralela e sistemas distribuídos.

A computação paralela surgiu visando oferecer melhor desempenho para aplicações

específicas. Através de um conjunto de processadores que cooperam e comunicam-se entre

si, grandes problemas são resolvidos mais rapidamente do que se estivessem sendo

solucionados por computadores seqüenciais (arquiteturas de von Neumann) ÍZAL9L)
[ALMe4].

Um dos fatores preocupantes na área de computação paralela, ainda é o seu custo. O

desenvolvimento de computadores paralelos envolve uma grande quantidade de recursos,

gerando produtos finais caros e normalmente deixando o usuário final dependente apenas

de um fabricante. Atualmente propostas alternativas buscam justamente inverter essa

situação.

O desenvolvimento dos sistemas distribuídos, no entanto, teve como objetivo inicial
o compartilhamento de recursos, geralmente de custo elevado e separados fisicamente

tZALgLl. Basicamente, através de um conjunto de computadores autônomos interligados
por uma rede de comunicação e controlados por um sistema operacional distribuído, o

usuário utiliza todos os recursos disponíveis no sistema, de forma transparente. O usuário

tem a impressão de que tudo está "acontecendo" no seu equipamento, mas na realidade ele

está compartilhando discos, impressoras, processadores e tudo mais que for necess¡ário e o

sisrema permitir tTANSsl ITANSS] tMÜL931 tCOU94l.

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, como processadores mais eftcazes,

discos maiores e mais rápidos e redes de computadores com altas taxas de transmissão, os

sistemas distribuídos foram aprimorados. Características como concorrência, tolerância a

falhas, "escalabilidade" e transparência, oferecem ao usu¡írio sistemas amigáveis (fáceis de

se operar), com desempenhos a custos relativamente baixos.

Computação paralela e sistemas distribuídos surgiram por motivos diferentes, mas

apresentam hoje muitas características em comum (como por exemplo concorrência,

tolerância a falhas e "escalabilidade"). Os sistemas distribuídos aplicados à computação

paralela foram criados, portanto, para permitir uma melhor relação custo/benefício para a

computação paralela, pois oferecem a potência computacional necessária a uma grande

quantidade de aplicações.
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Pa¡a viabiliza¡ essa idéia foram desenvolvidas ferramentasr de software que

permitem a utilização do conceito de máquina paralela virûrat. Exemplos dessas

ferramentas são os ambientes de passagem de mensagens, adaptados, na sua maioria, a

partir de ambientes de passagem de mensagens criados para máquinas verdadeiramente

paralelas. Outros ambientes, como o PVM (Parallel Vírtual Machine) foram desenvolvidos

especialmente para atuarem sobre grupos de computadores autônomos interligados.

Embora os Computadores Pessoais e o V/indows sejam utilizados por um grande

número de empresas, instituições de ensino e pesquisa e órgãos governamentais, não se

encontram (na literatura disponível) dicussões sobre a attlização da computação paralela

distribuída em tal plataforma'. quando se fala em computação paralela/distribuída, as

plataformas UNIX são as mais utilizadas.

Considerando que os computadores pessoais conectados por uma rede de

comunicação e utilizando o lVindowsg5 possuem potencial suficiente para oferecer os

recursos da computação paralela para um grande número de possíveis usuiários, o objetivo

deste trabalho é implementar e descrever detalhadamente uma Máquina Paralela Virtual no

Ambiente V/indows95.

Além de aumentar o número de possíveis usuários, a elaboração de uma máquina

paralela virtual sobre o ÏVindowsg5 permitfuá também a união de vários projetos de

pesquisa do grupo de Programação Concorrente e Sistemas Distribuídos do ICMSCruSP,
referentes à simulação distribuída, balanceamento de ca.rgas e ferramentas para o
desenvolvimento de programas paralelos, todos desenvolvidos para uma plataforma com

Computadores Pessoais e com o Windows.

Devido a sua grande utilização e características como simplicidade, robustez e

eficiência, o ambiente de passagem de mensagens PVM, desenvolvido por Geist, et al.

[SUN94] [GEI94] [BEG94], é, utllizado como base para o ambiente de passagem de

mensagens PVM-W95, responsável pela criação da máquina paralela virtual no

Windows95.

Embora o termo desempenho esteja diretamente relacionado com a computação

paralela, o objetivo inicial deste trabalho é permitir a utilização da computação paralela no

ambiente Windowsg5, mesmo que para isso o desempenho fique um pouco abaixo do

PVM utilizado no UND(. Uma situação de empate, nesta etapa, já seria um ótimo
resultado, porém, não foi descartada a busca por um melhor desempenho durante o
desenvolvimento do trabalho, apenas essa busca não foi considerada como objetivo
fundamental.

' Ferrømentas: aplicativo e/ou conjunto de procedimentos que possibilitam arealização de uma ta¡efa

específica.

' Plaø¡orma: união do hardware e do software, quando referenciando um sistema computacional.
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3Introducão

Este trabalho está organizado em sete capítulos. No capítulo 2 sáo discutidos os

sistemas distribuídos, abordando suas principais características, modelos arquiteturais

existentes, principais componentes e técnicas de comunicação entre processos.

O capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica sobre computação paralela, mostrando

os conceitos, arquiteturas e mecanismos de software necessários para a declaração e

coordenação de processos paralelos. São identificadas também as principais características

e motivos paru autilização de sistemas distribuídos em computação paralela, destacando a

importância dos sistemas heterogêneos portáteis e exemplos de ambientes de passagem de

mensagens consagrados pelos usuários de computaçáo paralela.

O capítulo 4 descreve detalhadamente o sistema PVM, devido a sua importância

para este trabalho. São abordados os aspectos de implementação de seus componentes, seus

protocolos de comunicação, suas limitações e outras características importantes.

O capítulo 5 complementa o capítulo 4 por identificar as mudanças realizadas no

PVM para a implementação do PVM-V/95. São identificados pontos como a nova

estruturação do código, os protocolos de comunicação empregados e as principais

diferenças entre os sistemas operacionais, as quais afetam diretamente o desenvolvimento

deste trabalho.

No capítulo 6 é apresentada a avaliação de desempenho do PVM-V/95, onde os

tempos obtidos são analisados e discutidos.

Concluindo, o capítulo 7 apresenta uma análise final sobre o trabalho realizado,

identificando-se as contribuições, as principais dificuldades encontradas e sugestões para

trabalhos futuros.
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Capítulo 2 
Sistemas Distribuídos 

Este capítulo tem o objetivo de discutir os principais tópicos que envolvem Sistemas 
Distribuídos, estando organizado nas seguintes seções: caracterização de sistemas 
distribuídos, comunicação entre processos, chamadas de procedimentos remotos e alguns 
dos seus componentes. 

2.1. Considerações Iniciais 
Um Sistema Computacional Distribuído é um conjunto de computadores 

autônomos interligados por uma rede de comunicação e equipados com um sistema 
operacional distribuído. O sistema operacional distribuído é o responsável por coordenar 
as atividades desenvolvidas e compartilhar os recursos do sistema (como hardware, 
software e dados). Usuários de um sistema distribuído bem projetado devem ter a 
impressão de que eles estão utilizando um sistema computacional único e integrado, 
embora esse sistema esteja implementado em vários computadores, em diferentes locais 
[COU94]. 

O desenvolvimento dos sistemas computacionais distribuídos foi possível após o 
aparecimento de tecnologias de redes de computadores de maior desempenho e maior 
confiabilidade, no início da década de 70. Com  o avanço tecnológico das redes de 
comunicação e com o crescente aumento da potência computacional dos computadores 
pessoais e das estações de trabalho, vários projetos foram desenvolvidos tornando os 
sistemas distribuídos mais eficazes e mais difundidos. Entre os exemplos desses projetos, 
destacam-se: Amoeba, Mach, Chorus e o TRICE. [SAN89a] [SAN8913] [TAN90] [TAN92] 
[MÜL93] [C0U94]. 

A definição de sistemas distribuídos não 'é única. Müllender [MOL93], define 
sistema distribuído como sendo um conjunto de computadores fazendo alguma coisa 
juntos, destacando três características básicas: múltiplos computadores, conexões dos 
computadores e o controle da concorrência. Ele enfatiza a potência computacional que os 
sistemas distribuídos possuem a mais em relação aos centralizados, citando a tolerância a 
falhas e o paralelismo como aspectos importantes. 

Tanenbaum [TAN85] [TAN88], descreve sistema distribuído como um caso especial 
de redes de computadores, pois permite ao usuário trabalhar com um conjunto de 
computadores autônomos, interligados por uma rede de comunicação, de modo 
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transparente, ou seja, para o usuário não ê visível a existência de múltþlos recursos. O

sistema é o responsável por escolher automaticamente qual é o melhor processador,

transferir os arquivos necessários e enviar as repostas para o devido lugar. Segundo essa

abordagem, o que caractenza realmente um sistema distribuído é o software. É o sistema

operacional distribuído o elemento responsável por manter as características necessárias,

utilizando como meio de comunicação a rede. ¡,, '

Cada autor descreve um conjunto de características que um sistema deve possuir

para que ele possa ser considerado um sistema distribuído. Essas características variam

consideravelmente, mas a transparência destaca-se como um conceito comum a todos os

aurores tTANSsl ITANSSI tMÛL931 tCOU94l. Tolerância a falhas e concorrência são

também qaracterísticas abordadas por alguns autores tMÜL931 tCOU94l.

2.2. Caracterização de Sistemas Distribuídos
Observando-se a história dos sistemas distribuídos, nota-se a proposta de vários

modelos, variando suas características de software e de hardware ffAN85]. Portanto, para

a definição dos principais componentes do sistema, como eles se relacionam e quais os

seus propósitos, uma descrição arquitetural faz-se necessária, destacando-se como

principais aspectos: o tipo de computadores utilizados, sua \ocalização.na rede de

comunicação e a localização dos componentes de software, geralmente separados e em

computadores diferentes [COU88]. Para isso dá-se o nome de modelo arquitetural de

sistemas distribuídos.

2.2.1. Modelos ArquÍteturais
Vários modelos arquiteturais foram propostos na década de 80, considerando-se os

recursos disponíveis e a interligação apropriada para.os seus objetivos. Dentre os que se

destacam na literatura, tem-se: [TAN85] ICOUSSI [MUL93] tCOUg4l

oEstação de Trabalho/Servidor: consiste basicamente de estações de trabalho

interligadas através de uma rede de comunicação (Figura 2.t). As estações apresentam

diferentes configurações possuindo mais ou menos recursos. Estações com uma melhor

configuração (como maior potência de processamento, mais memória, presença de discos

entre outros) geralmente desempenham a função de servidor. As estações com menos

recursos são utilizadas apenas para executar as aplicações dos usuários. Quando há a

necessidade de outros recursos (por exemplo discos), esses são acessados através da rede.

As máquinas que fazem o papel de servidores podem ser dedicadas ou não,

desempenhando apenas o trabalho de servidor; ou compartilhando a estação com outros

servidores e com as aplicações dos usuários. Esse modelo apresenta o inconveniente de
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oferecer aos usuários uma potência computacional que, ora pode estar ociosa, pois a

aplicação pode não necessitar de todos os recursos que a estação oferece, e ora pode ser

insuficiente para o que se necessita fIANSsl tMÜL931 [COU94].

Figura 2.1 - Modelo Arquitetural Estação de Trabalho/Servidor.

oBanco de Processadores: tem o objetivo de otimizar a utilização da potência

computacional disponível. Conforme pode-se notar na Figura 2.2, consiste basicamente de

um conjunto de terminais (como por exemplo os X terminals) e um banco de

processadores, onde um ou mais processadores podem ser alocados conforme a

necessidade da aplicação e, depois de utilizados, são liberados, permitindo a sua utilização

por outros usuiário/Com a utilização de terminais, aumenta-se o triáfego na rede, o que é

prejudicial para aplicações mais interativas (como as gráficas). O modelo banco de

processadores necessita de um servidor de processamento que será o responsável pela

alocação e liberação dos processadores. Computadores específicos (que não fazem parte do

banco de processadores) geralmente são utilizados como servidores (arquivos, impressão,

nome, etc.) devido a sua alta utilização. O banco de processadores é normalmente um

conjunto de computadores baratos compostos da placa principal, com processador e

memória, e de uma interface para a comunicação na rede [TAN85] tCOU88l.

6

Estações de Trabalho e Computadores Pessoais

Roteador
(ligação com
uma WAN)

Servidores Arquivos Servidores



7
Sis t e m as Dís trib uíd.o s

Terminais

Banco de

Servidor de

Processamento

Roteador
(ligação com
uma WAN)

Servidores de Arquivos Outros Servidores

ffiW
W
W

Figura 2.2 -Modelo Arquitetural Banco de Processadores.

oModelo Híbrido: é a união do modelo estação de trabalho/ servidor e do modelo

banco de orocessadores (Figura 2.3), permitindo a alocação dinâmica para tarefas que

necessitam de vários computadores concorïentemente sem perder, entretanto, a utilização

das estações de trabalho onde são executadas as aplicações que não se adaptam aos

terminais (como as aplicações gráficas) [TAN85] tCOU88l.

oModelo Integrado: foi desenvolvido para interligar, através de uma rede de

comunicação, minicomputadores com estações de trabalho e com terminais. Cada

computador possui o software apropriado para desempenhar tanto as tarefas de servidor

como também a função de executar as aplicações (Figura 2.4) [COU88].
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ffi
ffi
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Banco de

Estações de Trabalho

Processamento

de

Terminais

Servidores de Arquivos Outros Servidores
Roteador
(ligação com
uma WAN)

Estações de Trabalho Terminais

Terminais

Mainframe ot
Minicomputador Roteador

(ligação com
uma WAN)

Servidores de Arquivos Outros Servidores

Figura 2.3 - Modelo Arquitetural Híbrido.

Figura 2.4 -Modelo Arquitetural Integrado.
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Analisando-se a literatura recente tMÜL931 [COU94], observa-se que a

classificação proposta na dêcada de 80 tende a não ser mais largamente empregada, onde

alguns dos modelos apresentados anteriormente não têm sido nem ao menos ciødos.

O modelo integrado, que certamente foi proposto para explorar o aproveitamento

dos minicomputadores existentes na época, já não é mais destacado explicitamente. Já o

modelo híbrido que empregava estações de trabalho, terminais e o banco de processadores,

está sendo denominado apenas de modelo banco de processadores [COU94]'

Percebe-se ainda, na literatura disponível, euê a organizaçáo dos sistemas

distribuídos atuais está voltada expressivamente para o modelo estação de

trabalho/servidor, por atender a maioria das necessidades dos usuários e pelos baixos

custos que esse modelo apresenta.

Tem-se também uma proposta de organização explorando-se as estações de

trabalho inativas, como uma extensão do software do modelo estação de

trabalho/servidor, onde o objetivo é permitir que as máquinas que estão ociosas ou com

carga de processamento baixa sejam utilizadas como um banco de processadores

temporário.

Dessa forma, observa-se que a tendência em termos de modelos arquiteturais é uma

adaptação dinâmica, acionada pela evolução constante do hardware, com queda de custos

aliada ao aumento na potência computacional.

2.2.2. Características Essenciais

Nesta seção são apresentadas algumas características essenciais que os sistemas

distribuídos devem possuir: compartilhamento de recursos, abertura, concorrência,

"escalabilidade", tolerância a falhas e transparência tCOU94l.

Compartilhamento de recursos é uma necessidade que já vem desde os antigos

sistemas centralizados e por isso é fácil de se compreender os seus benefícios. Como

recurso entende-se os componentes de software e hardware que estão disponíveis para a

utilização do usuário. É uma das características fundamentais de sistemas distribuídos e

está diretamente relacionada com o modelo arquitetural do sistema, pois visa uma melhor

utilização de seus componentes. A diminuição dos custos, o compartilhamento de dados e

o trabalho em grupo, são alguns dos objetivos dessa característica.

Abertura é a característica que sintetiza a facílidade com que um sistema pode ser

expandido, sempre que necessiirio, por possuir uma interface muito bem definida e

divulgada, para que outros desenvolvedores possam criar produtos (hardware ou software)

que sejam utilizáveis pelo sistema. Um sistema pode ser aberto, quando pode ser

expandido no hardware mudando-se memórias, discos, interfaces de comunicação e outros;

ou no software, incluindo-se novas características do sistema operacional, protocolos de
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comunicação e serviços de compartilhamento de recursos; ou fechado. quando o sistema

não pode ser expandido como descrito acima. Historicamente, os sistemas sempre foram

fechados, sendo o UNIX o primeiro exemplo de um sistema mais aberto'

Concorrência existe quando M processos disputam a utilização de N recursos

(sendo que M > N). Quando M = N os processos podem ser executados simultaneamente,

ou seja, eles são executados em paralelo. Em sistemas distribuídos existem vários

computadores com um ou mais processadores, cada um executando o(s) seu(s) processo(s).

Por essa razão, a execução paralela e a concorrente ocorrem nafuralmente, trazendo o

benefício de um desempenho maior e o problema de um gerenciamento mais complicado,

pois os acessos conconentes e a atuahzação de recursos compartilhados devem ser

sincronizados. A concorrência é, explorada entre processos clientes e servidores e não

dentro de uma simples aplicação, sendo que para isso a aplicação deve ser desenvolvida

com as técnicas de programação concorrente.
.,Escalabilidadett ê a característica que permite a um sistema aumentar a sua

capacidade computacional sem afetar î sua utilização (por exemplo, a perda de

desempenho com o aumento do número de estações de trabalho). Na década de 80, muitas

pesquisas foram desenvolvidas nessa linha, sendo um assunto bastante explorado até o

momento. Algumas das técnicas que estilo sendo usadas com sucesso para atingir uma

maior "escalabilidade" são a replicação de dados, cache e a existência de múltiplos

servidores que permitem que tarefas similares sejam feitas em paralelo, distribuindo assim

a,cargade trabalho entre os servidores.

Tolerância a falhas é necessiária porque algumas vezes computadores falham e,

quando isso ocorre, resultados incorretos podem ser apresentados ou dados podem tornar-

se inconsistentes. O projeto de mecanismos visando a tolerância a falhas do sistema é feito

considerando-se dois aspectos fundamentais: a redundância de hardware (com o uso de

componentes replicados) e a recuperação de software (com o projeto de programas para a

recuperação de falhas). Em sistemas distribuídos, a tolerânciaa falhas é mais facilmente

atingida por existirem múltiplos elementos que podem suprir temporariamente a falta de

um servidor que não esteja em operação.

Transparência ê a característica que esconde do usuiário e de sua aplicação que o

sistema é composto por um conjunto separado de elementos, ou seja, o sistema é visto

como um todo. Transparência é a característica de maior importância no projeto de

sistemas distribuídos. O Manual de Referência ANS A (The Advanced Network Systems

Architecture Reference Manual) e o Modelo de Referência ISO (International Standards

Organization) paraProcessamento Distribuído Aberto (RM-ODP) identificam oito formas

de transparência (o termo Objetos de Informação ê utilizado a seguir para referenciar os

elementos sobre os quais a transparência deve atuar):

Transparência de acesso: permite que objetos de informação remotos e locais

possam ser utilizados através de operações idênticas.
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Transparência de localização: permite que os objetos de informação sejam

utilizados sem o conhecimento da sua localização'

Transparência de concorrência: permite que não haja interferência entre os

processos que estão operando e concorendo aos recursos e às informações disponíveis no

sistema.

Transparência de replicação: permite que os objetos de informação sejam

replicados para aumentaf a confiabiiidade e o desempenho do sistema, sem o conhecimento

dos usuários ou suas aPlicações.

Transparência a falhas: permite que os erros sejam encobertos, possibilitando às

aplicações terminarem suas tarefas livres de falhas de hardware ou software'

Transparência de migração: permite QU€, dentro do sistema' os objetos de

informação movam-se sem afetar a operação de usuários ou aplicações'

Transparência de desempenho: habilita o sistema a ser reconfigurado ptra

melhorar o seu desemPenho.

Transparência de escala: permite ao sistema expandir-se em escala sem alterar a

sua estrutura ou os algoritmos da aplicação.

2.2.3. Redes de Comunicação
Os componentes de um sistema distribuído estão geralmente separados e para que

possam compartilhar todos oS recursos do sistema, faz'se necessiíria uma rede de

comunicação que permita a sua interconexão. A rede de comunicação pode ser dedicada ou

de propósito geral. A rede dedicada é muito empregada em computadores paralelos, para a

comunicação entre os processadores, sendo caractenzada principalmente pela sua alta

vel0cidade e alta confiabilidade. A rede de propósito geral refere-se às redes de

computadores, responsáveis pela interligação de máquinas que visam, principalmente' o

compartilhamento de recursos, como discos, impressoras e outros'

Com o crescente aumento da velocidade de transferência das redes e com a

constante redução dos custos envolvidos, as redes de computadores tornaram-se o meio de

comunicação mais utilizado em sistemas distribuídos [cou94].

A interligação dos componentes de um sistema distribuído é um dos fatores críticos

para que tais sistemas apresentem bom desempenho e alta confiabilidade' A interconexão

utllizauma variedade dã dispositivos de hardware: o meio de transmissão (cabo coaxial,

fibra ótica, satélites e outros), interfaces de comunicação, chaveadores de circuitos e

componentes de software como os protocolos de comunicação' AlgUns autores (por

exemplo Tanenbaum [TAN88] e coulouris [cou94]) rotulam esse conjunto de elementos

de comunicação como um subsistema de comunicação'
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TncNor.ocr¡.s nn Rnon. As redes de longas distâncias (WANs - Wide Area Networlcs)

senvolvidas e tinham como objetivo interligar computadores

separados por longas distâncias.

As WANs são caracteizadas por baixas tÐ(as de transferência (de 20 à 500

Kilobits/seg.) e baixa confiabilidade, exigindo protocolos de comunicação mais rigorosos

no controle de qualidade das informações transmitidas. Como mostrado na Figura 2.5, uma

V¡AN é composta por um conjunto de computadores conhecidos como PSEs (Packet-

switching exchangei), cuja tarefa é receber pacotes de dados e enviar para outro PSE,

estabelecendo uma rota entre a origem e o destino da informação. Os hosts são

computadores que recebem e enviam informações na rede, através dos PSEs ffANSSl'

As operações de roteamento fazem com que as V/ANs apresentem alto tempo de

latência (entre 0,1 e 0,5 segundos) que, aliado às baixas taxas de transmissão, não as fazem

recomendáveis para sistemas distribuídos [COU94].

O desenvolvimento da ISDN (Integrated Services Digital Netwoþ, e da B-ISDN

(Broadband ISDN), redes digitais para a transferência de voz, dados e de imagens (no caso

da B-ISDN), irá mudar o padrão de WANs apresentando taxas de transmissão elevadas

(150 megabits/seg.). A adoção das técnicas de chaveamento ATM (Asynchronous Trønsfer

Mode),em substituição aos PSEs, na rede B-ISDN, promete realizat uma grande mudança

nas comunicações devido à alta taxa de transmissão (600 megabits/seg.) com tempo de

larência bastanre baixo (1 milisegundo) ITANSSI tvrÜl-g¡l [cou94].

Hosts

Figura 2.5 - IJm ExemPlo de WAN'

As redes locais (LANs - Local Area Networks) foram desenvolvidas para interligar

computadores separados por pequenas distâncias (como em escritórios ou em indústrias)'

As LANs são apropriadas parã sistemas distribuídos por suas altas taxas de transferências

(de 0.2 à 100 megabits/seg.) e por sua alta confiabilidade (com taxas de erro geralmente

1000 veze, ¡nrnorã, qu, ur WANs). As LANs normalmente são estruturas em barramento
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ou em anel (Figura 2.6) e não utilizam PSEs, pois não necessitam de roteamento para

funcionar e, conseqäentemente, possuem tempo de latência muito menor (exceto quando

ocor.¡e muito tráfego na rede). Os hosts são conectados na rede diretamente no canal de

comunicação através de uma interface relativamente simples [COU94].

O software de comunicação é, mais simples do que o software das V/ANs,

permitindo protocolos menos complexos e conseqüentemente, mais rápidos. O meio de

transmissão geralmente va¡ia entre o cabo de par trançado, o cabo coa¡rial e a fibra ótica,

sendo que o cabo coaxial ê, o mais utilizado e a fibra ótica apresenta as melhores

velocidades de transmissão e as menores taxas de erros.

Figura 2.6 -Topologias de Redes. (a) Barramento (b) Anel

As MANs (Metropolitan Area Nenuorlcs) têm sido apontadas como uma rede de

tamanho intermedirírio entre as LANs e as WANs. Uma MAN é baseada principalmente

em fibras óticas para a transmissão de video, voz e outros dados sobre distâncias acima de

50 Km (normalmente dentro de uma cidade). Suas taxas de transferência são similares à

ISDN, podendo usar também as técnicas de chaveamento ATM, além de possuir tempo de

latência baixo (geralmente menor que 1 milisegundo). Suas características atendem às

necessidades dos sistemas distribuídos modernos pois são rápidas e mais confiáveis que as

V/ANs.

2.3. Comunicação entre Processos

Mecanismos para a comunicação entre processos (PC - Interprocess

Communication) foram introduzidos em alguns sistemas operacionais (por exemplo o

BSD4.x, versão do UND( desenvolvido pela University of Cølifornia at Berkeley) pata

Estação Monitora

Rede I
Hosts

(a)
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atender às necessidades de comunicação e sincronização entre processos concorentes' Um

mecanismo IPC consiste, portanto, de um conjunto de regras (ou protocolos) de

comunicação que permitem que um processo envie uma mensagem pafa um outro processo

(ou para um grupo de processos), trocando informações e sincronizando as atividades que

estão sendo executadas separadamente.

A comunicação entre processos envolve características fundamentais para algumas

das necessidades dos usuários de sistemas distribuídos. Dentre elas destacam-se:

representação de dados externa, operações send e Íeceive, comunicações síncronas e

assíncronas.

A Representação de Dados Externa ou xDR (Eþernøt \øta Representøtíon), é

um padrão de representação de dados desenvolvido pela SUN Microsystems, Inc', para a

troca de mensagens entre clientes e servidores quando estes não são do mesmo tipo

lsTEg0l tcou94l. Quando uma mensagem é enviada, elaê convertida em uma forma

externa ao sistema de origem (padrão XI)R, por exemplo), transmitida pela rede de

comunicação e, quando recebida, é transformada no formato reconhecido pela máquina

destino.

Send e Receive são as duas operações básicas para a troca de mensagens. O send é'

usado quando um processo envia uma mensagem (solicitando um determinado serviço, por

exemplo), a um outro processo, o qual está esperando mensagens atravéS da operação

receive.

Operações Síncronas e Assíncronas definem se os processos que estão envolvidos

na comunicação estão sincronizados em todas as mensagens enviadas. Por exemplo, para

que uma comunicação seja síncrona, o processo que envia a mensagem deve ser bloqueado

até que o coffespondente receive esteja apto a receber a mensagem. Em uma comunicação

assíncrona, o(s) processo(s) não é(são) bloqueado(s) (o processo emissor, receptor ou

ambos), sendo que a mensagem pode ser inserida em um buffer para o seu annazenamento

temporiirio.

Dois padrões de comunicação são geralmente usados em sistemas distribuídos:

comunicação cliente/servidor e comunicação de grupo'

2.3.!. Comunicação Cliente/Servidor
Esse padrão de comunicação é um dos mais adotados por apresentar uma estrutura

simples, de bom desempenho e confiável. Um servidor é todo processo que oferece

serviços para os outros usu¿ários do sistema (os clientes). Um cliente é todo processo que

necessita de serviços disponíveis nos servidores. A comunicação cliente/servidor consiste,

portanto, de uma mensagem enviada pelo cliente, solicitando um serviço do servidor que'

por Sua vez, executa o pedido e envia uma nova mensagem pala o cliente com a resposta'
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2.3.2. Comunicação de GruPo
Existem situações onde a comunicação deve ser feita entre um processo e um grupo

de processos, ou seja, de 1 para N. Nesses casos, o modelo cliente/servidor não é a melhor

opção. A comunicação de grupo permite que uma mensagem seja enviadapara membros de

um grupo de processos, geralmente em diferentes computadores, com o objetivo de

fornecer maior tolerância a falhas e maior disponibilidade dos recursos [COU94].

A comunicação de grupo é muito empregada nos sistemas distribuídos que possuem

os seguintes objetivos:

1) Tolerância a falhas baseada em serviços replicados: Onde as requisições dos

clientes são enviadas para vários servidores replicados que irão fazet exatamente a mesma

operação. Caso um dos servidores interrompa o seu funcionamento, outro poderá atender

os clientes.

2) Localização de objetos em serviços distribuídos: A comunicação de grupo pode

ser usada para localizar objetos, como arquivos, em um serviço distribuído de arquivos.

3) Melhor desempenho através de dados replicados: A replicação ê' muito

utilizada para permitir que os recursos/dados do sistema, como discos, arquivos,

impressoras, fiquem próximos dos usuiírios e com isso sejam obtidos com um menor tempo

de espera.

4) Atualização mrúltipta: Comunicação de grupo, pode avisa¡ um grupo de usuiirios

interessados, sobre um determinado acontecimento, como por exemplo, a ocorrência de

uma nova mensagem do departamento pessoal !

2.4. Chamada de Procedimento Remoto (RPC)

Utilizando o bem difundido conceito das chamadas de procedimento ou LPC (Local

Procedure Catl), a chamada de procedimento remoto ou RPC (Remote Procedure Call) é

um mecanismo de comunicação de mais alto nível, onde o objetivo é esconder do usuário

as técnicas utilizadas para rea\izar as trocas de mensagens entre processos que estão

espalhados pela rede [STE90].

RPC é muito utilizada para a comunicação cliente/servidor, onde clientes chamam

procedimentos localizados nos servidores (responsáveis pela execução do procedimento).

Todo o processo de comunicação, como a locatização do processo remoto, o

empacotamento dos dados para a transmissão e a transmissão em si, são transparentes ao

usuiário graças aos procedimentos stubs, responsáveis por receber a chamada remota feita

15
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pelo clien te, real\zat a comunicação (verificando todos os detalhes necessários)' esperar a

resposta do servidor e devorver ao cliente os resultados obtidos (Figura 23) [coug4}

Figura 2.7 - O Mecanismo RPC'

Existem três protocolos para a comunicação utilizando-se RPC, conhecidos como:

protocolo R (requesr), Protocolo RR (request-repty) e Protocolo RRA (request-reply-

acknowledge rePlY).

oprotocoloRéutilizadoquandonãohánecessidadederespostadoservidoreo
cliente não necessita da confirmação do servidor de que a sua requisição chegou'

O protocoto RR é o mais utilizado nas implementações de RPC. As requisições dos

clientes são confirmadas pelas respostas enviadas pelos servidores' uma nova requisição

do cliente indica para o servidor que a resposta enviada anteriormente foi recebida

corretamente.

o protocolo RRA é o mais complexo, onde o cliente utiliza uma confirmação

especial para relatar ao servidor que u ,"rpor,u chegou corretamente' Não é o mais

utilizado por gerar uma comunicação a mais e, conseqüentemente, diminuir o desempenho

do sistema. É utilizado em sistemas onde a confiabilidade é um fator crítico. As redes de

comunicação modernas possuem confiabilidade suficiente para a maioria dos sistemas'

contribuindo dessa forma pafa que protocolos mais rigorosos' como este' não sejam

adotados com freqüência.
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confirmações existem porque sistemas distribuídos podem falhar parcialmente'

fazendo com que a transmissão de mensagens seja interrompida [wL87] [cou94]' A

retransmissão após um certo período de tempo (time'out) é uma maneira de tentar

solucionar essas eventuais falhas que podem ocolrer quando:

1) perde-se a mensagem enviada pelo cliente;

2)perde-seamensagemderespostaenviadapeloservidor;

3)oservidorfalhaduranteaexecuçãodoprocedimentosoliciødopelo
cliente e dePois volta a funcionar;

4)oclientefalha,nãoconsegUindoreceberourecebendoparcialmentea
resposta do servidor e depois volta a funcionar'

A tarefa de retransmitir uma mensagem quando a resposta não chega dentro de um

prazo de tempo esperado é um fator importante, pois replicar mensagens pode gerar

inconsistência em dados que foram atualizador nã servidor e cujas respostas foram

perdidas. Para evitar esses transtornos, ffês semânticas pafa a comunicação destacam-se na

iiteratura disponível twILSTl tMÜL931 [CoU9a] :

1)Semânticapelomenosumavez:Nessasemântica,oclienteretransmitea
requisição sem se preocupar com uma possível execução replicada no servidor' caso a

ausência de resposta tenha sido ocasio,,udu pela perda da resposta do servidor' uma nova

requisição fará o servidor executar mais de uma vez o processo solicitado. com servidores

projetados com operações idempotentes, essa semântica pode ser empregada'

2) Semântica no mr{ximo runa vez: Garante a execução do procedimento pelo

servidor no máximo uma vez, pois filtra a transmissão de requisições, não re-executando a

operação. Essa semân tíca ê mais complexa que as demais e ê a mais utilizada petas

implementações de RPC.

3)Semânticaexatamenteumavez:Garantequearequisiçãoseráexecutadaumae
somente uma vez, independente de falhas no sistema (exige a implementação de operações

atômicas) tTANSsl ITANSS] [COU94]'

z.s.Serviços Disponíveis em um Sistema Distribuído

os sistemas distribuídos são caracterízados pela existência de múltiplos serviços

separados em computadores diferentes e implementados fora do núcleo (kernel) do sistema

operacional. Isso possibilita o projeto de sistemas operacionais distribuídos compactos'

responsáveis apenas pelas atividades essenciais de todo sistema computacional 'e pela

comunicação entre o, pro..rtos [TAN85] tMÜL931 [cou94]'

Esta seção discute alguns dos principais serviços disponíveis nos sistemas

distribuídos. Esses serviços são implementados através de servidores (processos que
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prestam serviços), podendo ser implementados em máquinas dedicadas ou compartilhando

uma máquina com outros servidores.

Serviço de Arquivos: É um componente essencial dos sistemas distribuídos' sendo

responsáver pero aûnazenamento não uomm de informações. outra finalidade é permitir o

compartilhamento de arquivos, possibilitando o acesso remoto a paftir de outras estações

de trabalho, o que incrementa a mobilidade dos usuários. O serviço de arquivos é um dos

mais requisitados, servindo também como instrumento de afln¿Lzenamento para outros

serviços como o de nomes, o de impressão e outros'

Serviço de Nomes: É um dos componentes de um sistema distribuído responsável

pela relação entre nomes textuais de recursos e seus respectivos endereços. o serviço de

nomes consiste basicamente de um banco de dados onde um servidor (o de nomes)

interpreta um nome, ou seja, traduz um nome pafa um identificador reconhecido e

localizado peros demais componentes do sistema. outra finalidade do serviço de nomes é

verificar os privilégios do usuário que está solicitando acesso a um determinado recurso'

Serviço de Impressão: Oferece aos usuários as facilidades de impressão onde

arquivos podem ser impressos em máquinas compaftilhadas por vários usuários' Para a

irn-plemenìação do serviço de impressão, normalmente utiliza-se o serviço de arquivos'

serviço de Tempo: Esse serviço é o responsável por manter todas as máquinas do

sistema sincronizadur. s"gundo Tanenbaum [TANSS], é impossível ter todos os processos

exatamente sincronizados, devido principalmente à demora variável de propagação darede,

de acordo com a sua utilização. Algoritmos que diminuam esse problema tornando os

relógios dos computadores quur" sincronizados são apresentados por Coulouris [COU94]'

Serviço de Boot: Esse serviço é utilizado quando as máquinas são ligadas'

fornecendo-lhes o sistema operacional necesrário para seu funcionamento' Tanenbaum

tTANSsl descreve ainda que o serviço de boot pode verifica¡ todas as máquinas do

sistema, pal'a que seja efetuada a recuperação de falhas em uma eventual paralisação'

outros serviços também são comumente encontrados nas implementações de

sistemas distribuídos, usados para fornecer um melhor ambiente de trabalho para os seus

usuários. A literatura destaca os seguintes serviços complementares: correio eletrônico,

serviço de replicação, serviço de comunicação entre outros.

2.6. Considerações Finais
Nos últimos anos, os sistemas distribuídos tornaram-se bastante populares e muitas

linhas de pesquisa têm sido desenvolvidas com o objetivo de melhorar cada vez mais o

compartilhamento de recursos com transparência, desempenho e confiabilidade'
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Os principais tópicos e características envolvidos com os sistemas computacionais

distribuídos foram apresentados neste capítulo; transparência mostra-se como o requisito

mais importante e o mais discutido na literatura.

Desempenho e confiabilidade são dependentes diretamente da tecnologia adotada

para a rede de comunicação do sistema. Com o desenvolvimento de novas tecnologias

(como ATM e B-ISDN) a utilização de sistemas distribuídos aumentará significativamente.

Os componentes de um sistema distribuído variam de acordo com as necessidades e

a estrutura projetada para o sistema, mas obserya-se que serviços como o de arquivos, o de

nomes e o de impressão estão sempre presentes.

Com o avanço tecnológico dos processadores e das redes de comunicação os

sistemas distribuídos começaram a ser utilizados por outras ¡áreas da ciência da

computação, as quais necessitam de uma maior potência computacional. A computação

paralela é um exemplo desse fato, onde a utilização dos sistemas distribuídos surgiu como

uma alternativa par4 melhorar a relação custo/benefício dos sistemas paralelos.
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Capítulo 3

Computação Paralela

Este capítulo descreve algumas características fundamentais sobre computação

paralela, abordando os seus tópicos mais relevantes. São apresentados conceitos básicos,

lhssificações de arquiteturas paralelas, técnicas utilizadas em programação concorrente,

suporte à obtenção de algoritmos paralelos e, finalizando o capítulo, são discutidas as

priìcipais características da computação paralela utilizando sistemas distribuídos.

3.L. Considerações Iniciais
Computação paralela (ou processamento paralelo) consiste basicamente em um

conjunto de elementos de processamento, que cooperam e comunicam-se entre si para

solucionarem grandes problemas, de maneira mais nápida do que se estivessem sendo

solucionados seqüencialmente [ALM94].
por mais que.as arquiteturas seqüenciais de von Neumann (tradicionalmente aceitas)

tenham conseguido nos últimos anos um grande avanço tecnológico, permitindo maiores

desempenhos, elas mostram-se ineficientes em aplicações que necessitam de uma grande

potência computacional (como previsões de tempo, simulações, entre outras).

A razão principal para o surgimento da computação paralela foi, portanto, a

capacidade de aumentar o processamento em uma única máquina. Entre as principais

vantagens destacam-se:

o alto desempenho para programas lentos;

¡ solução mais natural para problemas intrinsecamente paralelos;

o maior tolerância a falhas.

3.2. Conceitos Básicos

A computação paralela apresenta inúmeras características não encontradas na

computação seqüencial pois, além das inúmeras maneiras de se organizar os processadores,

hâ também a necessidade de um gerenciamento complexo dos elementos de

processamento, bem como manutenção da coerência da informação que trafega pela

máquina [NAV89].
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Esta seção descreve os principais conceitos da computação paralela que serão

necessários para a continuidade desie trabalho: paralelismo e concorrência, níveis de

paralelismo (ou granularid ade), sp e e dup/eficiència e pip eline .

3.2.1. Paralelismo e Concorrência
A concorrência existe quando, em um determinado instante, dois ou mais processos

começaram a sua execução, mas não terminaram tALM94l. Por essa definição,

concorrência pode oco11er tanto em sistemas com um único processador, quanto em

sistemas com múltþlos processadores.

Afirmar que processos estão sendo executados em paralelo implica na existência de

mais de um procesiador, ou seja, paralelismo (ou paralelismo físico) ocorre quando há

mais de um processo sendo executado no mesmo intervalo de tempo e em sistemas com

multiprocessadores.

euando vários processos são executados em um único processador, sendo que

somente um deles é executado a cada vez tem-se um pseudo-paralelismo. O usuá¡io tem a

falsa impressão de que suas tarefas são executadas em paralelo, mas, na realidade, o

processador é compartilhado entre os processos. Isto significa que, em um determinado

instante, somente um processo é executado, enquanto que os outros que já foram iniciados

aguardam a liberação do processador para continuarem.

Entende-se por processo um programa em execução. Um processo consiste do

programa executáve[, seus dados, a pilha e o ponteiro para a pilha, o contador de

instruções, os registradores e todas as informações de que necessita para ser executado

lTANe2l.

3.2.2. Níveis de Paralelismo
O nível do paralelismo ou granutaridade indica o tamanho da tarefa executada pelo

processador. Várias granularidades são sugeridas na literatura tALMg4l [HWA84]

tKIRgU tNAVSgl. Resumidamente, podem ser classificadas em fina, média e grossa.

Uma granularidade fina indica que o paralelismo é feito ao nível de operações e

geralmente é implementada no hardware. Na granularidade média o paralelismo é atingido

entre os blocos ou subrotinas do programa. Em uma granularidade grossa são paralelizados

os processos.

A granularidade está diretamente relacionada ao hardwa¡e. A granularidade fina

requer um maior número de processadores e também mais específicos. Na granularidade

grossa tem-se um número menor de processadores, podendo ser mais genéricos.
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3.2.3. Speedup e EfTciência
Um dos fatores mais importantes da computação paralela é o aumento de velocidade

de processamento obtida com o paralelismo. Para se calcular o aumento obtido, dois

parâmetros são abordados na literatura: speedup e eficiência [ALM94] tKIRgll.
Speed,up (SP) é utilizado para determinar o aumento de velocidade obtido durante a

execução de um programa em um computador paralelo, em relação ao número de

elementos de processamento.

SP=t1 /Þ
onde tl é o tempo que o programa (utilizando o algoritmo paralelo) gastou ao ser

executado em um processador e þ é o tempo com p processadores.

O caso ótimo é obtido quando Sp = p, ou seja, na medida em que se aumenta o

número de processadores, aumenta-se diretamente a velocidade de processamento.

Sistemas onde Sp = p são conhecidos como Sistemas Escalares [MCB94]. Fatores que

influenciam a obtenção do caso ótimo est2io relacionados principalmente com a

comunicação entre os processadores e a parte seqüencial (aquela que não pode ser

paralelizada) do algoritmo.

A efrciência (Ep) determina o "quanto" que está dendo utilizado dos processadores,

ou seja, quando Sp não é diretamente proporcional ap,hâuma perda de desempenho.

EP=SP/P

onde p é o número de processadores.

A variação de Ep é entre 0 e 1, sendo que o valor 1 indica uma eficiência de 1007o.

3.2.4. Pipeline
O pipelin¿ é obtido dividindo-se o processo em uma seqüência de sub-processos

onde cada um será executado por um estágio de hardware específico, que trabalhará

concorrentemente com os outros estágios do pipelin¿ [NAV89].

Conforme mostra a Figura 3.1, para a execução do pipelíne, o primeiro estágio (E1)

executa um pedaço do processo Pl. Ao terminar, entrega os seus resultados para o segundo

estágio (E2) do pípeline, que dará continuidade ao processamento. O segundo estágio (E2)

não poderá executar nada referente àquele processo enquanto não receber o sub-processo

do primeiro estágio (E1). Com isso pode-se observar que a execução do processo é feita

seqüencialmente pelos estágios. O paralelismo ocolre porque, quando o processo está em

um estágio (por exemplo E2), outro processo (P2) jâLpode ser executado no estágio anterior

(E1). Esse paralelismo é chamado de temporal.
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E = Estágios.
P = Processos em execução.
T = Tempo.

Y2P1 P5P4P3

P2P1 P4P3

P3P2PI

P1 Y2

Figura 3.1 - Execução de um Pipeline.

Os microprocessadores recentes estão empregando as técnicas de pipeline paru

resolver os problemas de desempenho dos computadores seqüenciais. Esse nível de

paralelismo com granularidade fina não implica que esses computadores sejam paralelos,

visto que a máquina continua possuindo apenas um elemento de processamento.

3.3. Arquiteturas Paralelas
Por arquitetura paralela entende-se a máquina capaz de executar mais de uma taref.a

ao mesmo tempo, excluindo-se o paralelismo de baixo nível. Com o avanço do

processamento paralelo, observa-se que foram propostas inúmeras arquiteturas, cada uma

apresentando características diferentes.

Para acompanhar o desenvolvimento das arquiteturas e para agrupar equipamentos

com características comuns, foram propostas algumas classificações. A classificação de

Flynn lWY72l, embora muito antiga, é amplamente adotada e baseia-se no fluxo de

instruções e no fluxo de dados. Duncan tDUNgOl apresenta uma classificação com o

objetivo de acabar com a dificuldade de acomodar as novas arquiteturas dentro da

classificação de Flynn.
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3.3.L. ClassifÏcação de FlYnn
A classificaçáo de Flynn divide as arquiteturas em quatro categorias de máquinas,

conforme a quantidade de fluxo das instruções e dos dados. As categorias são: ÍFI-Y721

tHwAs4l tNAVSel tALMe4l IDUNeO] [KIRe1]

¡ SISD (Single Instruction Síngle Data Stream)

¡ SIMD (Síngte Instruction Multiple Data Stream)

o MISD (Muttipte Instruction Single Data Stream)

o MIMD (Muttiple Instruction Multiple Døta stream)

A categoria SISD possui apenas um fluxo de instruções e um fluxo de dados.

Compreendem as máquinas de von Neumann, largamente utilizadas (Figura 3.2). A

execução é seqüencial, embora uma possível execução pipeline possa existir dentro do

processador. pode haver mais de uma unidade funcional (como co-processadores), mas

mesmo assim todos estão subordinados a uma única unidade de controle.

A categoria SIMD apresenta um único fluxo de instruções atuando sobre vários

fluxos de dados. Conforme mostra a Figura 3.3, esta arquitetura possui várias unidades de

processamento supervisionadas por uma única unidade de controle. Isso faz com que todos

ós elementos de processamento executem as mesmas instruções sobre dados diferentes.

processadores matriciais são exemplos dessa categoria. A memória atilizada pode ser

compartilhada, ou seja, comum a todas as unidades de processamento; ou distribuída,

onde cada unidade de processamento possui o seu próprio espaço para endereçamento da

memória.

FI

FI = Fluxo de Instruções

UC = Unidade de Controle
UP = Unidade de Processamento

M = Memória

Figura 3.2 - Exemplo de Arquitetura SISD
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Figura 3.3 - Exemplo de Arquitetura SIMD.

Figura 3.4 - Exemplo de Arquitetura MISD.

A categoria MISD é caracterizada por apresentar múltiplos fluxos de instruções para

um único fluxo de dados, conforme mostra a Figura 3.4. O fluxo de dados passaria por

FI = Fluxo de Instruções
UC = Unidade de Controle
UP = Unidade de Processamento
M =Memória
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todas as unidades de processamento, sendo que o resultado de uma seria a entrada para a

próxima unidade. Não há, na literatura disponível, exemplos de máquinas MISD. Contudo,

alguns autores tALMg4l tNAVSgl citam a possibilidade de encaixar o pípeline como

representante dessa categoria.

A categoria MIMD é composta por múltiplos fluxos de instruções e múltþlos

fluxos de dados. Cada unidade de processamento atua sobre um conjunto de dados

diferente e possui uma unidade de controle que a supervisiona (Figura 3.5). Podem ser

fracamente ou fortemente acoplados, dependendo do grau de interação existente entre os

processadores.

Figura 3.5 - Exemplo de Arquitetura MIMD.

3.3.2. ClassifÏcação de Duncan
Duncan tDUNgOl propõe uma classificação com o objetivo de encaixar as

inovações arquiteturais dos últimos anos em uma tÐ(onomia mais coerente. Para o

desenvolvimento dessa classificação três aspectos básicos são considerados:

omanter os elementos da classificação de Flynn, devido a sua ampla utilização;

oincluir as novas arquiteturas criadas depois da classificação de Flynn (como as

sistólicas e hipercúbicas) e que são difíceis de se enquadrar;

UPUC FI FD FI

rtPUC FI FI

UPUC M

M

M

FI FD

UP = Unidade de Processamento
UC = Unidade de Cont¡ole

FD = Fluxo de Dados

FI = Fluxo de Instruções

M - Memória
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.excluir arquiteturas que apresentam apenas paralelismo de baixo nível, como por

exemplo as várias unidades funcionais e a execução decomposta do processador

em estrágios autônomos Qtipeline).

A classificação é composta de dois grandes grupos: arquiteturas síncronas e

assíncronas. A Figura 3.6 mostra a classificação inteira, com as suas subdivisões; nela
pode-se notar que, através de termos mais genéricos, foi possível agrupar as principais

arquiteturas existentes.

Figura 3.6 - Classificação de Duncan.

AnQulrrrunas SÍNcnoNls. As operações concorrentes são coordenadas por uma
unidade de controle central e por um relógio comum ao sistema. Pertencem a esta

categoria:

oProcessadores Vetoriais: possuem um hardware específico, o qual permite que

sejam feitas seqüências de instruções idênticas sobre vetores de forma mais rápida do que

uma seqüência de operações escalares [ALM94]. Os processadores vetoriais utilizam
pipeline (paralelismo temporal) para agilizar a execução das operações.

oArquiteturas SIMD: como já descrito anteriormente, as máquinas SIMD são

compostas por um único fluxo de instruções atuando sobre diferentes dados. Os

processadores matriciais são exemplos dessa categoria síncrona, onde a unidade de

controle supervisiona e sincroniza as unidades de processamento (Figura 3.3).

Arquiteturas Assíncronas

Arquiteturas Mtr\rlp

Arquiteturas Síncronas

l-uemória

þ"-unu Distribuída

Compartilhada

Arquiteturas Híbridas (MMD/SIMD)
Arquiteturas a Fluxo de Dados
Arquiteturas de Redução
Arquiteturas de Frente de Onda

Arquiteturas não

Convencionais

Processadores Vetoriais
Processadores Matriciais (Arquiteturas SIMD)
Arquiteturas S istólicas
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oArquiteturas Sistólicas: essas arquiteturas possuem vários processadores

enfileirado s Qtipeline), sendo que a informaçio trafega por vários processadores antes de

retornar à memória. Segundo ehasi [ALM94], o nome sistólicas vem do fato das

informações pulsarem sincronamente entre oS processadores como o Sangge pulsando no

coração. Apresentando alto grau de paralelismo (com uma gfanularidade baixa)'

arquiteturas sistólicas apresentam alto åesempenho e são empregadas em problemas

esfecíficos (como processamento de sinais) tDtlN90l'

AnQUfT'ntUn¿,S ASSÍNCnONIS. São caracterizadas principalmente por um controle de

hardware descentral izado, onde cada unidade de processÍrmento ,executa 
diferentes

instruções sobre diferentes dados. Essa é a definição da categoria MIMD' na classificaçáo

de Flynn, ou seja, as arquiteturas assíncronas são compostas basicamente de máquinas

MIMD, convencionais ou não.

oarquiteturas MIMD convencionais: nessas arquiteturas a comunicação e o

sincronismo necessários são feitos de acordo com a otganização da memória, podendo ser'

ou compartilhada (comum a todos os processadores), ou distribuída (cada processador

possui sua própria memória, sendo qu" ðh é utilizada apenas por ele)' conforme mostra a

Figura 3.7.

As arquiteturas MIMD com memória compartilhada possuem uma única memória' à

qual todos os processadores têm acesso. A memória não necessita estar agfupada

fisicamente, podendo ser constituída por várias unidades independentes' mas agrupadas

logicamente (endereçamento de memória comum a todos os processadores)' O simples

acesso aos dados permite a comunicação e o sincronismo' embora sejam necessários

critérios adicionais para que acessos concorrentes não tornem as informações

inconsistentes.

Essas máquinas também são chamadas de multiprocessadores e são fortemente

acopladas devido à grande troca de informação existente entre os elementos de

processamento. A rede de conexão deve apresentar bom desempenho e alta confiabilidade'

o que torna seu custo mais elevado (em relação à rede de conexão para memória

distribuída). Essa arquitetura deve ser empregada em situações, onde o nível de paralelismo

é mais fino necessitando, assim, maior troca de informações'

A Figura 3.7(a) mostra uma topologia hipotética de rede de conexão utilizada nas

arquiteturas MIMD com memória compartilhada'

Nas arquiteturas MIMD com memória distribuída cada processador possui a sua

própria memória, não tendo acesso à memória dos outros processadores' A comunicação e

o sincronismo ocotîem por troca de mensagens através da rede de conexão' Problemas de

inconsistência devidos ao acesso concoffente das informações, desapilecem' Porém' o
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tempo de latência na troca de mensagens é um dos fatores que prejudicam o desempenho

desses sistemas.

Também chamadas de multicomputadores, as arquiteturas MIMD com memória

distribuída são sistemas fracamente acoplados, cujas aplicações procuram evitar a troca de

mensagens entre os processadores devido ao tempo de latência existente. Portanto, a
granularidade deve ser de média a grossa, a fim de permitir que o código paralelizado

supere o tempo adicional gasto com a comunicação.

O projeto para implementação desses sistemas é, normalmente, mais fácil de ser

desenvolvido e mais barato que o projeto das arquiteturas MIMD com memória

compartilhada. A Figura 3.7(b) apresenta uma topologia hipotética de rede de conexão para

arquiteturas MIMD com memória distribuída.

Figura 3.7 - Arquitetura MIMD. (a) Mem. Compartilhada (b) Mem. Distribuída

. oArquiteturas MIMD não Convencionais: As arquiteturas não convencionais
agrupam todos os sistemas que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores.

Máquinas híbridas (MIMD/SMD), a fluxo de dados, redução e de frente de onda são

exemplos dessas arquiteturas. Elas apresentam aspectos MIMD, pois são assíncronas e com
múltiplos fluxos de instruções e de dados, mas possuem características próprias, impedindo
que sejam classifîcadas apenas como MIMD [DUN90].

As Arquiteturas híbridas (MMD/StrvID) são compostas basicamente por uma

arquitetura MIMD que possui algumas partes controladas por arquiteturas SIMD.

As Arquiteturas a Fluxo de Dados (døtatlow) possuem como característica

fundamental o modelo de execução, no qual as instruções tornam-se habilitadas para a

execução somente quandò seus operandos estiverem disponíveis. Com isso a seqüência de

PPP

Rede de
Conexão

PPP

Rede de
Conexão

(a) (b)
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instruções a ser executada é baseada na dependência dos dados, permitindo a essas

arquiteturas explorarem a concorrência a nível de tarefas, rotinas e instruções [DUN90].

As Arquiteturas de Redução são também conhecidas como arquiteturas dirigidas por

demanda, visto que os processadores só executam os comandos quando as expressões

necessitam do seu cálculo. O conceito de redução está na substituição de porções do

código fonte original de um programa pelo seu significado [KIR91]. Estruturas em árvore

podem ser utilizadas em arquiteturas de redução, onde as folhas possuem os itens do

programa mapeado e os outros nós realizarnos procedimentos necessários.

As Arquiteturas de Frente de Onda combinam as estruturas pipeline sistólicas com a

execução assíncrona a fluxo de dados. O objetivo é conservar as vantagens das arquiteturas

sistólicas e eliminar algumas das suas desvantagens. Ambas as arquiteturas, sistólicas e

frente de onda, possuem uma rede de conexão regular interligando os processadores.

Porém, as arquiteturas de frente de onda não possuem um relógio global com atrasos

explícitos, usados para manter a sincronização das estruturas pipeline. Protocolos

assíncronos são usados para coordenar os movimentos dos dados entre os processadores

fazendo com que as frentes de ondas computacionais passem pela matriz de processadores

sem causar interferência [KIR9I] tDUNgOl.

3.4. Programação Concorrente
A programação seqüencial utilizada nas arquiteturas de von Neumann possuem

basicamente: instruções executadas seqüencialmente, desvios condicionais e

incondicionais, estruturas de repetição e subrotinas. Para determinadas aplicações esses

recursos implicam em processamento lento e em sub-utílização dos recursos de hardware.

A programação concorrente tem por objetivo otimizar o desempenho dessas

aplicações, explorando a concorrência em arquiteturas monoprocessadoras ou

multiprocessadoras, permitindo assim uma melhor utilização dos recursos de hardware

disponíveis.

A idéia básica da programação concorrente, portanto, é que determinadas aplicações

sejam divididas em partes menores e que cada parcela resolva uma porção do problema.

Para essa divisão, há a necessidade de certos recursos adicionais que são responsáveis, por

exemplo, pela ativação e finalização dos processos concorrentes, e que não estão

disponíveis na programação seqüencial.

Segundo Almasi [ALM94], três fatores são essenciais para aexecução paralela:

rdefinir um conjunto de subtarefas para serem executadas em paralelo;

.capacidade de iniciar e finalizar a execução das subtarefas;

30
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ocapacidade de coordenar e especificar a interação entre as subta¡efas

enquanto estiverem executando.

Para que os processos concorrentes sejam ativados, faz-se necessário um conjunto

de ferramentas que determine exatamente que porção do código será paralela e qual será

seqüencial.

A coordenação e especificação da interação entre os processos concorentes é feita
pela comunicação e pela sincronização entre eles. A comunicação permite que a execução

de um processo interfira na execução de outro e pode ser feita ou pelo uso de variáveis

compartilhadas (quando se tem memória compartilhada), ou pelo uso de passagem de

mensagens (quando se tem memória distribuída).

A sincronizaçio se faz necessária para que o acesso simultâneo não torne os dados

que são compartilhados inconsistentes e para que seja possível o controle na seqüência da

execução paralela.

3.4.1. Declaração de Processos Paralelos
Várias notações têm sido propostas para a ativação de processos concorrentes.

FORIVJOIN foi uma das primeiras a ser criada, apresentando a característica de não

separar a definição de ativação dos processos da definição de sincronizaçáo [AND83].
Outras propostas (como PARBEGIN/PAREND, DOALL, CO-ROTINAS) distinguem
bem o conceito de sincronização e ativação de processos e possuem restrições sintáticas

que impedem algumas das execuções possíveis com FORMOIN.

DncllrR¡,çÃo FORIVJOIN. O comando FORK inicia a execução de um processo

(chamado processo filho), concorrentemente ao processo que está sendo executado
(chamado de processo pai). Quando os processos executam a operação JOIN, ocorre a
sincronização (Figura 3.8) [AND83] [HV/484] tKIRgll tALM94l. As sintaxes dos

comandos FORIIJOIN são:

FORK endereço - Executa o processo que está em endereço concollentemente ao

processo atual, que continua normalmente sua execução;

JOIN vay end!, end2 - Decrementa var em uma unidade e depois verifica-o seu

valor. Se for igual a 0 (zero), desvia a execução para endl. Caso contrário, desvia para

endZ, o qual normalmente é utilizado para finalizar o processo através da instruçáo quit.



A
m=2
fork c
B
n=3
fork e
fork f
D
join m,g,quit

g:G
join n, þ, quit

h:H
quit

C:C
join m, g, quit

E:E
join n, h, quit

f:F
join n, h, quit

A

c

G

H

FE

B

D
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FORIIJOIN apresentam a vantagem de serem mais flexlveis que as ouûas notações

(como por exemplo PARBEGIN/PAREND e DOALL), permitindo assim a representação

de qualquer execução paralela/seqüencial. No entanto, falta estruturação, tornando o

código difícil de ser entendido.

Figura 3.8 - Exemplo da Utilização do FORIVJOIN.

DNCMN¡.çÃO PARBEGINIPAREND. Também chamadas de COBEGtr.VCOEND,
essas declarações formam uma maneira mais estruturada de especificar qual será a

execução concorrente no código. Todos os comandos entre o PARBEGIN e o PAREND
são executados em paralelo (Figura 3.9) [AND83] [HV/A84] [KIR9l] [ALM94].

PARBEGIN/PAREND são menos flexíveis que as declarações FORIVJOIN, visto
que todos os processos ativados devem terminar antes de ser possível a execução dos

próximos processos.
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Figura 3.9 - Exemplo da lJtílização do PARBEGIN/PAREND.

Dncu,naçÃo DOALL. Aplica-se nos casos onde o paralelismo de um programa pode

ser obtido através de ciclos, que possuem alguma relação entre as iterações de cada um

lALM94l. A Figura 3.10 mostra a execução de uma estrutura de repetição normal e uma

estrutura DOALL.

Figura 3.10 - Exemplo da Utilização do DOALL.

3.4.2. Comunicação e Sincronização
Observa-se da literatura disponível [HWA84] [NAV89] IKIR9U [ALM94],. que os

mecanismos de coordenação (ou seja, comunicação e sincronização) foram desenvolvidos

para atuar em um dos dois grandes grupos: nas arquiteturas com memória compartilhada ou

nas arquiteturas com memória distribuída.
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para a coordenação de processos utilizando memória compartilhada, foram criados

alguns mecanismos como busy-waiting, semâforos e monitores, os quais utilizam variáveis

de memória para o controle necessário.

Para a coordenação de processos em arquiteturas com memória disribuída' são

utilizados mecanismos como a comunicação ponto-a-ponto, rendezvous e chamada de

procedimento remoto (RPC).

E
A

sincronização de processos concorentes, utilizando memória comPartilhada, tem dois

objetivos. O primeiro é o controle de seqüência onde, Para determinados trechos do

programa, é estabelecida a ordem de execução dos processos' O segundo objetivo é a

exclusão mútua, ou seJa, estabelecer um controle de acesso a determinadas áreas do

programa (chamadas regiões cúticas), para que dois ou mais processos não tenham acesso

simultaneamente, Por exemPlo, a variáveis de memória, tornando-as potencialmente

inconsistentes.

Busy-wøiting é uma das possíveis formas de sincronização na qual, pafa o processo

ter acesso à região crítica, deve primeiro passar por um protocolo de entrada' O protocolo

assegura que somente um processo utilize a região crítica a cadavez. Caso o processo não

tenha acesso, ele permanece em uma estrutura de repetição tentando obter permissão para

prosseguir. Várias abordagens foram desenvolvidas (como poJ exemplo.instruções test and

^r¿t, solução de Peterson, entre outras) e são bastante discutidas na literan¡ra [fAN92]

tKrRell [ALM94] tHWA84l.

Busy-waiting apresenta as desvantagens de manter o processo ocupado enquanto

espera, utilizando para isso tempo de processamento, além de possibilitar a entrada de mais

de um processo ao mesmo tempo na regiao ctítica, caso não se utilize protocolos mais

complexos que garantam a exclusão mútua.

Semáforo é um mecanismo de sincronização genérico composto por duas operações

atômicas (indivisíve is); down(ou Ð e up (ouy). Essas operações atuam sobre uma variável

compartilhada S inteira e não negativa, tanto para permitir a exclusão mútua (quando S é

iniciado com o valor 1), quanto permitir para o controle de acesso (quando S é iniciado

com um valor maior que 1). Down é o proiocolo de entrada na região crítica' verificando o

valor de s e bloqueando, quando s for 
-o 

(zero) e decrementando $ de uma unidade quando

S for maior que 0 (zero). [Ip é, o responsável por liberar a região crítica quando o processo

a estiver deixando. Resumidamente, um código para down e up sena:

d.own(S) { øP(S) {

se S=0 se há processo bloq' esperando sinal

então bloqueia processo então passe sinal para o processo

t."uoS=S-t- senãoS=S+1

))
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Monitor é uma estrutura de dados compartilhada e um conjunto de funções que tem

acesso a essa estrufura. Seu objetivo é controlar o acesso a essa estrutura pelos processos

concorrentes. Basicamente, um monitor consiste de algumas variáveis permanentes que

annÍLzenam o estado do recurso compartilhado e de alguns procedimentos, responsáveis

pelas operações no recurso

Para se ter acesso ao monitor, deve ser especificado o seu identificador (seu nome),

seguido do nome do procedimento desejado. Ao chamar o monitor, o processo poderá

passar por uma fila de entrada (caso o monitor esteja ocupado) e quando estiver

executando a operação, poderá permanecer algum tempo nas filas de condição, caso

precise de alguma condição para prosseguir.

Monitor é uma estrutura utilizadapara sincronização, bem elaborada, de alto nível e

que protege e disciplina o uso de recursos compartilhados os quais são executados em

exclusão mútua.

CouuNrcacÃo E SrNcnoxrz¡rcÃo coM Mnuónr¡, DrsrnrsuÍD¡,. Quando a
passagem de mensagens é usada para a comunicação e sincronização, os processos enviam
e recebem informações ao invés de compartilhar variáveis. A troca de mensagens é feita
através das primitivas send/receive, ou através de chamadas de procedimentos remotos
(RPC) [HV/A84] [KIR91] [ALM94]. A sintaxe das primitivas send/receive é:

s¿nd lista de expressões fo destino

receive lista de expressões from orisem

A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. Na comunicação síncrona o
comando send agaarda que o comando receive seja executado, permitindo assim que a
mensagem seja enviada (Figura 3.11a). Na comunicação assíncrona, o comando send não

necessita esperar o comando receive, utilizando w buffer onde deposita temporariamente
o conteúdo da mensagem para que o receive, quando pronto, a receba (Figura 3.11b).
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P1

P2'r"o'
send P2

oPl 'ï"""o

tdP{2(plbuffer)set

PI

Pl(do buffer)

P2

Eg

(a) (b)

-) 

Execução Normal

r+ Mensagem enviada
Processo Bloqueado

Figura 3.11 - Send/Receíve. (a) Bloqueante (b) Não Bloqueante

No mecanismo de comunicação ponto-a-ponto dois processos concorrentes

executam as primitivas send/receive (Figura 3.12a). Esse mecanismo é caractenzado por

apresentar comunicação síncrona e unidirecional. No mecanismo rendezvous dois

processos concorrentes executam as primitivas sendlreceiv¿ duas vezes (Figura 3.12b),

apresentando comunicação síncrona e bidirecional.

Na chamada de procedimento remoto (RPC), um processo pode solicitar a
execução de um outro processo remotamente, usando a mesma sintaxe das chamadas de

procedimentos locais. O processo que chamou fica bloqueado até que o procedimento

remoto seja executado fazendo, portanto, uma comunicação síncrona. Normalmente, o

procedimento remoto retorna valores, tornando a comunicação bidirecional. RPC ê

discutido com mais detalhes no capítulo de Sistemas Distribuídos (Figura 3.13).
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Figura 3.I2 - Mecanismos de Comunicação. (a) Ponto-a-Ponto (b) Rendezvous

Figura 3.13'Mecanismo de Comunicação RPC.
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3.5. Suporte para Obtenção de Algoritmos Paralelos
O desenvolvimento de algoritmos paralelos requer ferramentas eftcazes para ativar

os mecanismos que iniciam/paralisam e coordenam processos concorrentes, descritos na

seção anterior. Essas ferramentas podem ser implementadas de duas maneiras distintas: ou

como linguagens de programação concorrente ou como ambientes de passagem de

mensagens.

As linguagens de programação concorrente contêm os comandos específicos que os

algoritmos paralelos necessitam. Os ambientes de passagem de mensagens (ou interfaces

de passagem de mensagens) são compostos por bibliotecas de comunicação que

implementam os mecanismos necessários à execução paralela, agindo como extensões das

linguagens seqüenciais existentes [ALM94].

3.5.L. Linguagens de Programação Concorrente
Observa-se na literatura disponível que as linguagens de programação podem ser

classificadas através de diversas formas. Andrews [AND83], classifica as linguagens em

três grupos: as orientadas a procedimento (baseadas em variáveis compartilhadas), a

mensagens e a operações (ambas baseadas em passagem de mensagens). A diferença básica

entre as orientadas a mensagens e a operações é que as primeiras utilizam send.lreceive para

a comunicação e as últimas utilizam RPC.

Almasi [ALM94], agrupa as linguagens em imperativas e decla¡ativas. As

imperativas são a grande maioria das linguagens disponíveis (como Fortran, C, Pascal,

entre outras) caracterizadas principalmente pela seqüência de comandos, os quais são os

responsáveis pela manutenção dos dados manipulados pelo programa. As linguagens
imperativas analisam "@" um determinado problema pode ser resolvido.

As linguagens declarativas são projetadas para enfatizar "W," o problema quer

resolver, tentando com isso deixar a aplicação menos voltada para o equipamento que está

sendo utilizado e mais para o problema em si. Linguagens para programação funcional
(como a Fluxo de Dados) e para programação lógica (como o Prolog e o Prolog

Concorrente) são exemplos dessa categoria [ALM94].
Como a maioria das linguagens utilizadas são as imperativas, o maior número de

versões paralelas também são dessa categoria. O Fortran ("avô" das linguagens [ALM94])
e a linguagem C possuem várias versões e/ou extensões paralelas (como FortrangO, Fortran

D, e PVM para C e Fortran, entre outras) visto que são utilizadas principalmente no meio

científico, onde são encontradas viárias aplicações paralelizátveis. Essas versões paralelas

têm, portanto, o objetivo de preservar o investimento feito no desenvolvimento das
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aplicações, proporcionando uma maneira mais nápida e mais baraø de aumentar o

desempenho dos algoritmos.

Outras linguagens (como CSP, ADA e OCCAM), embora apresentem as

características imperativas (seqüência de comandos), foram projetadas para tornarem-se

linguagens concorrentes.

CSP (Communication Sequential Process) não é uma linguagem completa, sendo

considerada um paradigma (padrão) de comunicação, principalmente por possuir um

conjunto de primitivas de comunicação bem definidas para o processamento paralelo, as

quais utilizam passagem de mensagens. Algumas deficiências como não implementar tipos

abstratos de dados, não encapsula¡ e não controlar o acesso aos objetos nos programas, são

fatores que contribuem para a denominação de CSP como um paradigma, não como uma

linguagem [ALM94].
O conjunto de primitivas de comunicação é composto por cinco itens principais:

1) comando para especificação dos processos concorrentes baseado em

PARBEGIN;

2) comando send, denotado por ! ;

3) corhando receive, denotado por ? ;

4) comando alternativo (semelhante ao rf), o qual possibilita a execução de

exatamente um comando pertencente a um grupo (comando a/r);

5) comando de repetição que, (utilizado com o send ou receive), permite tantas

iterações quanto possível de um comando alternativo (alt i= 0þr N).

OCCAM foi desenvolvida para ser aplicada nos microprocessadores transputer da

INMOS [INM90], os quais possuem arquitetura RISC de 32bits com capacidade extra de

comunicação, projetada especificamente para implementar o modelo CSP. OCCAM é uma

linguagem imperativa que realiza a comunicação e a sincronização através de canais que

são sempre síncronos e unidirecionais.

A simplicidade de OCCAM leva à facilidade para se escrever programas paralelos e,

com a necessidade do número de processos e sua localização serem fixos, há uma eficiente

implementação para os transputers. Entretanto, a linguagem OCCAM original apresentava

deficiências como procedimentos recursivos, modularidade, entre outros, que estavam

disponíveis nas outras linguagens. OCCAM 2 teve por objetivo reduzir essas deficiências

implementando novos recursos, como por exemplo, representações de ponto flutuante e

funções.
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3.5.2. Ambientes de Passagem de Mensagem >

Um ambiente de passagem de mensagem consiste basicamente de uma biblioteca de

comunicação que, atuando como uma extensão das linguagens seqüenciais (como C e

Fortran), permite a elaboração de aplicações paralelas.

Os arrbientes de passagem de mensagem foram desenvolvidos inicialmente para

máquinas com processamento maciçamente paralelo (Massively Parallel Processing -

MPP) onde, devido à ausência de um padrão, cada fabricante desenvolveu seu próprio

ambiente, sem se preocupar com a portabilidade do software gerado. Com o passar dos

anos, muita experiência foi adquirida, pois os diferentes projetos de ambientes de passagem

de mensagens enfatizavarn aspectos diferentes para o seu sistema. Exemplos desses

sistemas são nCUBE PSE, IBM EUI, Meíko CS System e Thinkíng Machines CMMD

lMCBe4l.
Na atualidade, os arnbientes de passagem de mensagens foram remodelados e/ou

desenvolvidos com três grandes objetivos:

l)utilizar o potencial dos sistemas distribuídos para o desenvolvimento de

aplicações paralelas;

2)permitir a união de platafonnas heterogêneas;

3)permitir a portabilidade das aplicações paralelas desenvolvidas.

Baseados nesses objetivos principais, vários grupos de pesquisa desenvolveram

ambientes de passagem de mensagens independentes da máquina a ser utilizada. Esses

ambientes foram chamados de ambientes de passagem de mensagem com plataforma

portátil e puderam ser implementados em várias plataformas de hardware e sistemas

operacionais.

As aplicações puderam, portanto, ganhar a portabilidade perdida e serem executadas

em todos os equipamentos para os quais o ambiente foi desenvolvido (separadamente ou

concomitantemente). Exemplos de plataformas portáteis para equipamentos heterogêneos

são: P4, PARMACS, Express, PVM, MPI, Linda, entre outros [MCB94] tCAR94l

twAl-g4l [MATe3] [BUr94] tCALg4l tFLOe4l [SUN94].

É importante salientar que normalmente esses ambientes utilizam a passagem de

mensagens como mecanismo de comunicação (visto que formam uma arquitetura MIMD

com memória distribuída). Entretanto é possível que seja simulada uma memória

compartilhada distribuída fisicamente nos vários elementos de processamento. Linda é um

exemplo de ambiente que utiliza memória compartilhada virhral [CAR94].

A seguir são descritos alguns dos mais importantes ambientes de passagem de

mensagens com plataformas portáteis para sistemas heterogêneos. O ambiente PVM

(parallel Virtual Machine) será descrito com maiores detalhes, no capítulo seguinte, visto a

sua importância neste trabalho.
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P4. O sistema P4 desenvolvido no Argonne National Laboratory foi a primeira tentativa de

desenvolvimento de uma plataforma portátil. Seu projeto começou a ser elaborado em 1984

(chamado na época de Monmacs) e a partir da sua terceira geração (em 1989) ele foi
reescrito com o objetivo de produzir um sistema mais robusto para as necessidades recentes

de passagem de mensagens entre máquinas heterogêneas.

O ambiente P4 é uma biblioteca de macros projetada para expressar uma grande

variedade de algoritmos paralelos portáteis, com eficiência e simplicidade. Para atingir a

eficiência, cada implementação do P4 é voltada para conseguk o melhor desempenho da

plataforma escolhida. A simplicidade é obtida com um número pequeno de conceitos,

suficientes entretanto, para permitir o desenvolvimento dos algoritmos paralelos projetados

lBure4l.
A principal característica do P4 é, a possibilidade de ser utilizado por múltiplos

modelos de computação paralela, podendo ser empregado em arquiteturas MIMD com
memória distribuída, com memória compartilhada e em clusters onde há uma coleção de

máquinas com ambos os tipos de memória.

Para as arquiteturas MIMD com memória compartilhada (não máquinas com
memória compartilhada virtual) ele fornece o modelo de monitores para coordenar o acesso

aos dados compartilhados. Exemplos de equipamentos são: Alliant ÐU2800 e Sequent

symmetry.

Para as arquiteturas MIMD com memória distribuída o sistema P4 fornece funções
para a enviar e receber mensagens. Essas operações são bloqueantes, sendo isso uma
grande restrição do P4.

As mensagens podem ser enviadas para plataformas heterogêneas. XDR é usado
para traduzir as mensagens entre máquinas com diferentes formatos de dados. Devido à

necessidade de desempenho, essa tradução é feita somente quando é absolutamente

necessária. Exemplos de plataformas que executam o P4 são: Intel Touchstone, CM-S e

redes heterogêneas de estações de trabalho.

Nos c/øsr¿rs os processos podem ser coordenados tanto pelos monitores quanto pela
passagem de mensagens, dependendo da organização da memória. Além disso, há funções
para identificar o processo principal de cada cluster, determina¡ o número de clusters e

obter os identificadores dos processos pertencentes a um cluster.

O P4 é bastante flexível no modo em que os processos são iniciados. Dependendo

da plataforma, são iniciados vários processos ou apenas um, o qual irá iniciar os outros. É
utilizado um arquivo que especifica as características dos processos que estão em execução

como: as máquinas em que eles estão sendo executados, os arquivos executáveis e os

grupos de clusters de processos que compartilham memória.
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Dois paradigmas, o SPMD e o MPMD podem ser utilizados no arnbiente P4' O

SpMD (Single prigram - Multipte Datø) consisie de um único processo sendo executado

em todos os processadores de uma máquina MIMD, mas com diferentes dados e com

possíveis execuções diferentes em cada processador' O MPMD (Multíple Program -

Multíple Data) consiste de processos com códigos diferentes, cada um responsável por

diferentes partes da aPlicação.

P¡,RU¡,CS. O Parmac s (PARattel MACro,$ é uma biblioteca de comunicação portiátil' a

q*l t"* sido implementada na maioria das máquinas com arquitetura MIMD' em

máquinas com MPÈ e em redes de estações de trabalho. Ele herdou muitas características

do P4 e começou a ser desenvolvido em 1987 no Argonne Natíonal Inboratory'

Na primeira versão foi implementado um conjunto básico de instruções para

passagem de mensagens utili zando a lingUagem C' Atr¡almente o Parmacs está sendo

comercial ízadona veisão 6.0, cuja principal diferença em relação às versões anteriores' é a

substituição das macros por uma bibliótt.u de funções, onde a chamada a subrotinas

tornaram o Parmacs mais próximo das linguagens de programação atuais'

Seu modelo de progfamaçio é, baseado em memória local' ou seja' processos

paralelos podem ter acesso somente ao seu espaço de endereçame¡rto' Não existem

variáveis globais compartilhadas [CAL94].

A ativação dos processos paralelos com Parmacs é, feita através de um processo

principal (host). Sua tarefa ê cnar processos (nodes) e distribuí-los através do hardware'

Todos os nodes são criado, uo -"riro tempo e é atribuído um identificador a cada um' os

nodespodem ser finalizados pelo host, oquat pode cria¡ outros processos nodes'

A comunicação entre os processos é feita pela troca de mensagens as quais são

seções de memória contínuas caracteri zadaspelo seu endereço inicial e comprimento' Uma

mensagem pode ser enviad a para outro processo especificando o processo destino e a

mensagem que se deseja enviar, sendo quã u recepção pode também obter o identificador

do processo que enviou.

A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. No primeiro modo, o processo que

enviou e o que recebeu a mensag em tealizam um rendezvous' No segundo caso' o

processo que enviou a mensagem continua a sua execução tão logo a mensagem tenha sido

copiada para o bufferdo usuiirio (origem) e esteja apta para a transmissão'

Assim como o p4, a comunicação entre processadores com diferentes representações

de dados, ê,feítaatravés do padrão XDR.

EXpRBSS. O sistema Express é um produto da empresa Parasoft, desenvolvido para ser um

ambiente de passagem de mensagens atuando sobre várias arquiteturas MIMD com
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memória distribuída [ALM94], visando obter o miíximo de desempenho de cada plataforma

úllizada [FLO94].

Com a sua evolução, o Express passou a ser considerado também como um conjunto

de ferramentas para desenvolvimento de software paralelo [FLO94]. A sua interface com o

usuiirio está sendo melhorada, procurando-se esconder a maioria de detalhes internos. Isso

levou ao desenvolvimento de mapeamentos e bibliotecas de comunicação para os diferentes

tipos de topologias empregadas, para se obter o melhor desempenho possível em cada uma.

Uma das características principais do Express é, abordar problemas como o

balanceamento dinâmico de carga e de desempenho em VO paralelos. Esses dois fatores

são quase totalmente ignorados pela maioria dos ambientes de passagem de mensagens.

LfNnA. Linda é um ambiente independente de máquina para implementação de códigos

paralelos e começou a ser desenvolvido em 1980 pela Yale University. Atualmente possui

duas versões comerciais: uma para máquinas paralelas com memória compartilhada e

distribuída, e outra para estações de trabalho em rede [MAT93].

Linda cria e coordena múltiplos processos de maneira diferente dos demais

ambientes de passagem de mensagens (como Parmacs, Express e outros). O arnbiente está

baseado em um conjunto de operações que implementam o conceito do Tuple Space (TS).

TS é um modelo de memória, descrito por uma linguagem de alto nível (como C e

Fortran). Ele fornece um nível de abstração onde é possível a consffução lógica de uma

memória compartilha sobre memórias disnibuídas, ou seja, memória compartilhada virtr¡al.

As tarefas de gerenciamento de processos, sincronização e comunicação são

realizadas aplicando-se as operações ao TS [MCB94].

Objetos de dados são conhecidos como tuples, os quais podem ser de dois tipos

diferentes: Process Tuples (PT) ou DataTuples (DT). O PT troca dados através da criação,

leitura e alteração de DT.

As seis operações que manipulam as tuples são [MAT93]:
.out : insere dados (DT) no TS;

oeval : ativa um processo (PT);

oin : procura wa tuple no TS e remove a primeira encontrada;

¡rd : semelhante ao in mas a tuple náo ê removida;

o inP : versão não bloqueante do in;

c rdp : versão não bloqueante do rd.

Para ocorrer uma comunicação, essa não pode ser diretamente entre os processos e

sim através do TS. Por exemplo, para um processo A transmitir dados para o processo !,
{ envia wa tuple de dados (DT) para o TS e B procura a tuple em TS.
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MPI. Diversas plataformas portáteis atuais apresentam, ainda, alguns dos problemas

identificados nos ambientes de passagem de mensagens propostos inicialmente,

desenvolvidos por fabricantes para execução apenas nas suas máquinas. A maioria das

plataformas portáteis existentes possui apenas um subcor{unto das características

necessiárias para os mais diversos equipamentos fabricados [MCB94], dificultando a tarefa

de implementação em diferentes máquinas.

Devido a esses problemas foi criado o Comitê MPI (em t992), para definir um

padrão para os ambientes de passagem de mensagens denominado MPI (Message Passing

Interface). Os principais objetivos são a padronização para a maioria dos fabricantes de

hardware e plataformas portáteis, e eficiência.

O comitê MPI reúne membros de aproximadamente 40 institr¡ições e inclui quase

todos os fabricantes de máquinas com MPP, universidades e laboratórios governamentais

pertencentes à comunidade envolvida na computação paralela mundial MCB94I

lwAl-94l.
-Þ g MPI é um padrão de interface de passagem de mensagens para aplicações que

utilizam computadores MIMD com memória distribuída. Ele não oferece nenhum suporte

para tolerância a falhas e assume a existência de comunicações confiáveis. O MPI não é

um ambiente completo para programação concorrente, visto que ele não implementa: VO

paralelos, depuração de programas concorrentes, canais virtuais para comunicação e outras

características próprias de tais ambientes [VAL94].
Um conjunto de rotinas responsáveis pela comunicação ponto-a-ponto entre os pares

de processos forma o núcleo do MPI. São implementadas rotinas bloqueantes e não

bloqueantes para enviar e receber mensagens.

A rotina que envia a mensagem no modo bloqueante não retorna enquanto a

mensagem contida no buffer não estiver segura. No modo não bloqueante a rotina que

envia a mensagem pode retornar enquanto a mensagem ainda está "volátil".

Para receber uma mensagem no modo bloqueante, a rotina não retorna até que a

mensagem seja inserida no buffir. No modo não bloqueante a rotina pode retornar antes da

mensagem ter chegado.

MPI possui grupos de processos e rotinas para o gerenciamento dos grupos. Os

grupos podem ser usados para duas funções distintas. Na primeira os grupos especificam os

processos envolvidos em uma operação de comunicação coletiva, como um broadcasting.

Toda a comunicação ocorre dentro e através dos grupos. Na segunda eles podem ser usados

para introduzir o paralelismo dentro da aplicação, onde diferentes grupos tealizant

diferentes ta¡efas.

Cada grupo pode possuir códigos executáveis diferentes ou o mesmo código.

Quando é utilizado o mesmo código está sendo utilizado o paradigma SPMD [V[AL94].
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3.6. Computação Paralela sobre Sistemas Distribuídos
O motivo principal para a criação e desenvolvimento de sistemas distribuídos foi,

inicialmente, a necessidade de se compartilhar recursos, normalmente de alto custo e

separados fisicamente. A computação paralela, entretanto, teve como objetivo fundamental

aumentar o desempenho observado na implementação de problemas específicos [ZAL91].
Embora as duas áreas tenham surgido por razões diferentes, observou-se uma nápida

convergência ao longo da última década, culminando atualmente com um forte inter-

relacionamento caracterizado por muitos aspectos em comum.

Essa convergência deve-se principalmente ao avanço tecnológico e às linhas de

pesquisa ocorridos a partir da década de 80. A computação paralela que empregava quase

que na totalidade arquiteturas SIMD, começou tarrbém a" utilizar (devido à sua

versatilidade e alto desempenho) máquinas MIMD com memória distribuída. Essas

máquinas passaram a contar com processadores de propósito geral, tornando possível a sua

visualização como um conjunto de computadores autônomos (com Unidade de Controle,

Unidade de Processamento e Memória), interligados por uma rede de comunicação.

Os sistemas distribuídos, por sua vez, foram cada vez mais aperfeiçoados,

destacando-se como mudanças significativas: maior eftcâcia dos meios de comunicação e

protocolos, e computadores com maior potência computacional.

Balanceamento de carga e perda de desempenho devido ao congestionamento no

meio de comunicação são exemplos de problemas comuns às duas áreas e que são, ainda,

amplamente pesquisados [ZAL9 I ].

Devido às características em comum, vários trabalhos foram desenvolvidos com o

objetivo de utilizar a computação paralela sobre sistemas distribuídos onde, aidêia básica é

ter uÍln grupo de computadores interligados, funcionando como os elementos de

processamento de uma máquina paralela.

Para a realização da computação paralela sobre sistemas distribuídos são utilizados

os ambientes de passagem de mensagens citados anteriormente. Esses ambientes são

aperfeiçoados constantemente, permitindo assim a união de uma quantidade de

computadores cada vez mais significativa.

Apesar de possuir um meio de comunicação mais lento, tornando-se um fator que

degrada rapidamente o desempenho, tais sistemas têm sido utilizados com sucesso para

paralelizar aplicações que possuem granularidade grossa e pouca necessidade de

comunicação entre os processos [ZAL91].
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3.6.L. Problemas e Vantagens da Computação Paralela
sobre Sistemas Distribuídos

Em uma arquitetura maciçamente paralela, todos os processadores são exatamente
iguais em capacidade, recursos, software e velocidade de comunicação. Isso não acontece
em uma rede. Os computadores disponíveis em uma rede podem ser de diferentes
fabricantes com diferentes compiladores. Portanto, quando se deseja explorar um conjunto
de computadores interligados por uma rede, poderá haver vários tipos de heterogeneidade,
como por exempto [BEG94]:

o arquiteturas;

o formato de dados;

o potência computacional;

. c¿uga de trabalho em cada máquina e na(s) rede(s).

O conjunto de computadores disponíveis pode incluir vários tipos arquitetr¡rais tais
como: computadores CISC (PC 386l486lpentium), computadores RISC (Sun

SPARCstations, DØCstation, entre outros), multiprocessadores com memória
compartilhada, etc. Cada tipo de arquitetura tem suas próprias características para o
desenvolvimento de aplicações. A máquina paralela virtual pode ser composta por
computadores paralelos e mesmo que sejam empregados apenas computadores seriais,
haverá ainda o problema da incompatibilidade nos códigos binários, sendo preciso
compilar uma tarefa paralela em cada máquina diferente.

Computadores diferentes freqüentemente possuem formatos de dados incompatíveis.
Isso é um ponto importante para os sistemas distribuídos visto que o dados enviados de um
computador podem não ser reconhecidos por outro. Há, portanto, a necessidade de
ambientes de passagem de mensagens que traduzam os formatos de dados incompatíveis,
pennitindo assim a comunicação.

Máquinas com potências computacionais diferentes podem gerar desempenhos
fracos. Como exemplo disso pode-se considerar o problema de executar tarefas paralelas
em uma máquina virtual, composta por um supercomputador e uma estação de trabalho. O
projeto da aplicação deve assegurar que o supercomputador não fique ocioso aguardando o
processamento da estação de trabalho para poder continuar.

Como sistemas distribuídos normalmente possuem vários usuários, cada um
executando suas aplicações, a carga de trabalho atribuída a cada máquina e à(s) rede(s)
podem variar muito, afetando aplicações que desejam explorar o paralelismo no sistema.

Apesar de algumas dificuldades, a computação paralela sobre sistemas

distribuídos (e principalmente sobre sistemas heterogêneos) oferece potencialmente muitas

vantagens:

46
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.custo reduzido, devido a utllização do hardwate já existente, o qual era

empregado apenas pafa a execução de aplicações seqüenciais;

odesempenho alto, por atribuir cada tarefaparaaarquitetura mais apropriada;

.explora a heterogeneidade natural de certas aplicações, permitindo acesso a

bancos de dados diferentes e a processadores especiais para determinadas

partes do Problema;

oos recursos da máquina virtual podem aumentar gfadativamente permitindo

a assimilação de tecnologias de ponta mais facilmente (com custo menor);

outilização de recursos conhecidos para o desenvolvimento de aplicações'

Programadores podem utilizar editores, compiladores e periféricos

disponíveis para os equipamentos seriais;

.a computação distribuída pode facilitar o trabalho corporativo.

Todos esses fatores têm por objetivo reduzir o tempo de desenvolvimento e de

depuração, otimizar a utilização dos recursos, reduzir custos e tornar as aplicações mais

eficientes. Esses são os benefícios que todos os ambientes de passagem de mensagens

devem explorar.

3.7 . Considerações Finais
A computação paralela surgiu principalmente para suprir a necessidade de se

aumentar a potência computacional. Como o aumento do desempenho nas arquiteturas de

von Neumann é uma tarefa árdua e cara (pela timitação tecnológice), a computação

paralela compõe uma alternativa mais barata e mais elegante, principalmente para

problemas intrinsecamente paralelos.

Viárias máquinas paralelas foram desenvolvidas com o objetivo de se alcançar

melhores resultaãos para determinadas aplicações e, conseqüentemente' viirias

classificações foram propostas. Duas classificações destacam-se na literatura: a de Flynn e

a de Duncan.

Na classificação de Flynn são considerados os fluxos de instruções e de dados

criando-se assim qout o grupos: SISD, SIMD, MISD e MIMD. Essa classificação, embora

antiga (Lg7Z), .õ¡¡ sérias limitações, é bastante empregada. A classificação de Duncan

,"rn"poì oU¡"riuo resolver os problemas da classificação de Flynn' Para isso foram

utilizados termos mais genéricos, classificando-se as arquiteturas em síncronas e

assíncronas. As assíncronas agrupam a grande variedade de máquinas MIMD existentes'

As arquiteturas MIMD, amplamente utilizadas na atualidade, despertam grande

interesse devido à sua versatilidade e alto desempenho. Os módulos independentes de

processamento podem ser dispostos de viárias maneiras, adequando-se ao problema
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desejado e realizando paralelismo em vários níveis (normalmente granula¡idade média ou

grossa).

Por outro lado, o desempenho dos computadores pessoais e das estações de trabalho

vem aumentando significativamente nos últimos anos, permitindo milhões de operações

por segundo a custos menores (comparando-se com a década de 7O e início da década de

80). Quando esses computadores são interligados por uma rede de alta velocidade e alta

confiabilidade, podem ser aplicados para solucionar uma variedade de aplicações que

necessitam de grande potência computacional.

A crescente utilização de sistemas distribuídos, com conceitos tarnbém utilizados
pela computação paralela (como concorrência, tolerância a falhas e aumento da potência

computacional), fez com que trabalhos fossem desenvolvidos para explorar o grande

potencial da computação paralela (com baixos custos) utilizando os sistemas distribuídos.

Com base nesses princípios, ambientes de passagem de mensagem foram
aperfeiçoados e/ou criados. Através de computadores autônomos e heterogêneos,

interligados por uma rede de comunicação, formou-se uma arquitetura MIMD virtual, com
memória distribuída que, entre outras características, oferece melhores recursos para a
execução de aplicações paralelas.

Quando se discute os ambientes de passagem de mensagens, os principais fatores

considerados são simplicidade, eficácia e economia. O grande objetivo é permitir que

aplicações paralelas sejam executadas em um hardwa¡e eficiente e barato (quase sempre já
instalado) e com software já conhecido pela equipe de desenvolvimento.

Com o amadurecimento dos ambientes desenvolvidos, a preocupação volta-se para

uma padronização geral. A padronização visa tornar as aplicações independentes da

máquina, permitindo que essas sejam executadas em qualquer plataforma utilizada pelo

ambiente. Permite também que elas sejam executadas simultaneamente em várias

plataformas, incluindo computadores seriais, vetoriais, multiprocessadores, entre outros.

Um dos ambientes portáteis mais utilizados para a passagem de mensagens (que não

foi discutido neste capítulo) é o PVM. Diferente dos outros ambientes, o PVM foi proposto

com o objetivo de utilizar estações de trabalhos conectadas e com o sistema operacional

UND(. Atualmente o PVM está sendo considerado uma metodologia integrada para o
processamento concorrente, distribuído e paralelo.



PVM - Parallel Virtual Machíne 49

Capítulo 4

PVM - PUFøllel Virtuøl Møchine

Este capítulo descreve as principais características de implementação do PVM,
salientando seus aspectos mais importantes. São discutidos os detalhes internos do Pvmd e

da biblioteca Líbpvm (seus principais componentes), da comunicação e seus protocolos, do

gerenciamento de grupos dinâmicos de tarefas e, finalizando o capítulo, são discutidas as

limitações do PVM. Este capítulo está baseado no conteúdo apresentado por Beguelin et

al. em [BEG94], Geist et al. em [GEI94] e Sunderam et aI. em [SUN94].

Devido ao fato deste capítulo estar voltado para os detalhes contidos na

implementação do PVM, não serão discutidas aqui as características da interface do PVM
com seus usuários. A interface PVM é discutida no apêndice A.

4.1. Considerações Iniciais
PVM (Parallel Virtual Machine) é um conjunto integrado de bibliotecas e de

ferramentas de software, cuja finalidade é emular um sistema computacional concorrente
heterogêneo, flexível e de propósito geral tBEG94l.

Diferente de outros ambientes portáteis desenvolvidos inicialmente para máquinas
com multiprocessadores (como o P4, Express e outros), o PVM nasceu com o objetivo de
permitir que um grupo de computadores conectados, possivelmente com diferentes
arquiteturas, possa trabalhar cooperativamente formando uma máquina paralela virtual
lcEr94l.

O projeto PVM teve início em 1989 no Oak Ridge National Laboratory - ORNL. A
versão 1.0 (protótipo), foi inìplementada por Vaidy Sunderam e Al Geisr (ORNL) sendo

direcionada ao uso em laboratório. A partir da versão 2 (I99I), houve a participação de

outras instituições (como a University of Tennessee, Carnegie Mellon University, entre

outras), quando começou a ser utilizado em muitas aplicações científicas. A versão 2 deu
início à distribuição gratuita do PVM. Depois de v¿irias revisões (PVM 2.I - 2.4), o PVM
foi completamente reescrito, gerando a versão 3.0 (em fevereiro de 1993).

V¡irias mudanças foram feitas na versão 3.0 com objetivo de retirar erros de

programação e ajustar pequenos detalhes, como oferecer uma melhor interface para o

usuá¡io e aumentar o desempenho de certas comunicações (como em multiprocessadores).

A versão disponível, utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, é a versão 3.3.

Existem atualmente 11 (onze) revisões nessa versão (PVM 3.3.11 é de maio de 1996) e
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tiveram como objetivo príncipal a retirada de pequenos elros de implementaçáo e a

inclusão de novas plataformas.

O sistema pVM permite que sejam escritas aplicações nas linguagens Fortran, C e

C++. A escolha po, 
"ri" 

conjunto de linguagens deve-se ao fato de que a maioria das

aplicações passíveis de paralelização estão escritas nessas linguagens'

O pVM está disponível para uma grande variedade de plataformas atualmente. A

Tabela 4.1 mostra alguni dos equipamentos que podem ser utilizados pela versão 3'3'

Tabela 4.1 - Alguns dos principais equipamentos que executam o PVM

4.2. O Modelo PVM
Através do PVM uma coleção de computadores heterogêneos (seriais, paralelos e

vetoriais) desempenham as funções de um computador com memória distribuída e com alto

desempenho. O PVM fornece as funções que permitem ao usuário iniciar, comunicar e

sincronizar tarefas (tasks) na máquina virtual. Uma tarefa é definida como uma unidade

computacional em PVM análoga aos processos UND( (freqüentemente é um processo

uNrx) [suNe4] tGEIe4l tBEGe4l.

O modelo computacional do PVM é, portanto, baseado na noção de que uma

aplicação consiste de várias tarefas. Cada ta¡efa é responsável por uma pafte da carga de

trabalho da aplicação.
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Uma aplicação pode ser paralelizadapor dois métodos: o paralelismo funcional e o

paralelismo de dados. No paralelismo funcional a aplicaçio é dividida através das suas

funções, isto é, cada tarefa desempenha um serviço diferente, como por exemplo entrada,

processamento e saída.

O paralelismo de dados refere-se ao paradigma SPMD descrito anteriormente. O

PVM permite qualquer um dos métodos, como também um método híbrido (uma mistura

dos dois). A Figura 4.1 mostra um exemplo do modelo computacional do PVM e uma

visão arquitetural destacando a heterogeneidade do sistema.

Figura 4.1 - Sistema PVM. (a) Modelo Computacional (b) Visão Arquitetural. [SUN94]

4.3. Componentes
O sistema PVM é composto por duas partes tGEI94l. A primeira parte é um daemon

(Pvmd) e a segunda é uma biblioteca de rotinas com a interface PVM (Libpvm). O Pvmd é

executado em cada host que compõe a máquina virtual atuando como "gerenciador" da

máquina e roteador de mensagens. O termo máquina virtual é utilizado para designar um

computador lógico com memória distribuída e o termo host é para designar um dos

computadores que formam a máquina virtual.

A Libpvm contém um conjunto de primitivas que atuam como elo de ligaçãO entre

uma tarefa e a máquina virtual (o Pvmd e as outras tarefas).
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4.3.L. PVM Døemon (Pvmd)
O Pvmd (também chamado de Pvmd3) foi projetado para ser instalado por qualquer

usuário com um login válido. Quando um usuário deseja executar uma aplicação PVM, ele
primeiro deve criar a máquina virtual iniciando-a com o Pvmd. A aplicação pode ent2io ser

iniciada a partir do prompl do sistema operacional, em qualquer computador pertencente à

máquina virtual. Pode haver mais de uma máquina virtual utilizando os mesmos
equipamentos simultaneamente, sendo que uma aplicação não interfere nas demais.

O Pvmd é executado em cada host da máquina virtual e eles são configurados para

trabalharem juntos. O Pvmd que faz parte da máquina virtual de um usuário, não tem
acesso a outro Pvmd pertencente a outra máquina virtr¡al. O Pvmd foi projetado para

executar sob um login sem privilégios, reduzindo assim os riscos de uma máquina virtual
interferir na execução de outras.

O Pvmd não faz nenhum processamento. Ele atua somente como um roteador e

controlador de mensagens, agindo como um ponto de contato entre cada host, autenticando
mensagens, fazendo o controle de processos e detectando falhas.

O primeiro Pvmd (iniciado pelo usuiirio) é designado como mestre (master),
enquanto os outros (iniciados pelo mestre) são chamados escravos (slaves). Durante a
maioria das operações os Pvmds não possuem diferença. Apenas quando há necessidade de

operações de gerenciamento, como criar novos Pvmds escravos e adicioná-los à máquina
virfi¡al, é que essa diferença aparece, pois somente o Pvmd mestre pode fazer isso.

As estruturas de dados mais importantes no Pvmd são as tabelas de hosts e de
tarefas, as quais descrevem a configuração da máquina virtual e determinam as tarefas que
estão sendo executadas. Ligadas a essas estão as filas de pacotes e mensagens, e os

salvadores de contexto (waít contexts), esses últimos são procedimentos e estruturas de

dados que manipulam o estado da informação quando ocorre o escalonamento entre os

processos, para o processamento multitarefa no Pvmd (veja seção 4.5.5) [BEG94]
tcEre4l.

4.3.2. Bibtioteca de Comunicação (Libpvm)
A biblioteca Libpvm foi desenvolvida com o intuito de torná-la tão pequena quanto

possível, visto que compartilha o espaço de endereçamento com o código desenvolvido
pelo usuário (a aplicação paralela).

As rotinas pertencentes à Libpvm podem ser chamadas pelo usuiirio para efetuar
passagem de mensagens, solicitar a geração de processos, coordenação de tarefas e solicitar
modificações na máquina virtual.
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As funções de mais alto nível da Libpvm são as responsáveis pela interface com o

usuário e são escritas de forma independente da máquina onde o PVM está executando. Já

as funções de mais baixo nível, que são dependentes da plataforma escolhida, foram

separadas para permitir a sua substituição quando há a necessidade de portabilidade.

4.3.3. IdentifTcadores de Tarefas (TID)
Um identificador de tarefa (TD - Task ldentifiers) tem por objetivo fornecer um

único número (um rótulo) para cadatarefa pertencente à máquina virnral. Os TIDs atuam

sobre tarefas de usuá¡io, Pvmds (mestre ou escravo) e/ou grupo de tarefas. São formados

por quatro campos dispostos dentro de um dado do tipo inteiro (32 bits), o qual é
disponível em uma grande quantidade de máquinas.

A Figura 4.2 mostra os campos do TID. S, G, H são interpretados da mesma forma

em todos os Pvmds da máquina virtr¡al.

31 30 18 0

SG H L

Figura 4.2 -Identificador de Tarefas Genérico

O campo H contém o número do host na máquina virtual. Cada host (ou seja, cada

Pvmd) possui um único número, fornecido quando ele é colocado em execução e
conhecido por todos os outros Pvmds da máquina virtual através da tabela de hosts. O

campo H pode estar vazio ('tom zeros") dependendo da situação, para indicar um Pvmd

local ou o Pvmd' (shadow Pvmd). O número miíximo de hosts ê,2h - 1 (4095).

O campo S (l bit) indica que o TID está designando um Pvmd, sendo que nessa

sitnação o campo H possui o número do host e o campo L está vazio.

O campo L pode conter vários signifîcados, dependendo do Pvmd que o utiliza,
porém, a sua finalidade "genérica" é designar uma tarefa. Possuindo 18 bits o campo L
pode referenciar 2rB - I tarefas concomitantemente em cada host. Cada Pvmd possui uma

relação de tarefas ordenadas pelo campo L e outra ordenada pelo identificador do processo,

(PID - Process ldentifiers).

O campo G (1 bit) é utilizado para referenciar tarefas pertencentes a um grupo. Seu

principal exemplo de utilização é na mensagem broadcast

A utilização do TID com o esquema apresentado acima, permite uma série de

vantagens que vêm ao encontro dos objetivos de portabilidade e heterogeneidade. Algumas
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I

I

dessas vantagens tarefas podem receber seus TIDs sem a necessidade de cOmunicação

entre os Pvmds; podem ser roteadas mais facilmente devido à hierarquia

formada com o do host precedendo o número da tarefa; é fornecida portabilidade

devido à redefinição do campo L e códigos de erros podem ser retornados utilizand<i-se os

campos L e/ou H

4.4. Tratamento das Mensagens PVM
O pVM possui rotinas para o "empacotamento" e o envio de mensagens entre

tarefas. O modelo assume que qualquer tatefapode enviar uma mensagem para outra e quq

não há limites para o tamanho ou número de tais mensagens.

Sob a ótica do usuário do PVM, enviar uma mensagem compreende três passos:

.um buffer deve ser criado para que as mensagens enviadas sejam

depositadas temPorariamente :

.a mensagem deve ser "empacotada" dentro do buffer;

oa mensagem inteira (o conteúdo do buffer) é enviada para outra tarefa ou

gruPo de tarefas

A mensagem é recebida por uma função bloqueante ou não bloqueante e então

"desempacotada" retirando do buffer (no host receptor da mensagem) os dados enviados'

As rotinas que manipulam aS mensagens recebidas podem aceitar:

oquaisquer mensagens;

oquaisquer mensagens de uma tarefa específica;

oquaisquer mensagens com um identificador específico (número de

mensagem);

.somente mensagens de uma tarefa específica com um identificador

esPecífico.

para o usuiário PVM, a comunicação empregada utiliza send bloqueante assíncrono,

receivebloqueante assíncrono e receive não bloqueante. O send é chamado de bloqueante

porque retorna tão logo o buffer utilizado para enviar a mensagem esteja livre para ser

novamente utilizado e é chamado de assíncrono porque não depende do receptor executar

um receive para poder retornar. O send só bloqueia quando a mensagem. exceder o

tamanho do buffer e precisar ser dividida. Nesse caso o send ftca bloqueado até o receptor

executal um receive e liberar o buffer para continuar o envio da mensagem'

I

j
I

,l
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lJm receive ê náo bloqueante quando ele retorna imediatamente após ter verificado o

buffer no host receptor. No caso da mensagem não estar disponlvel, é retornado um código

indicando que o buffer não possui a mensagem. Um receive bloqueante não retorna

enquanto a mensagem esperada não for recebida e inserida no buffer [GEI94] [BEG94]
lsuNe4l.

O PVM oferece comunicação ponto-a-ponto, broadcasting (para um grupo de

tarefas definido pelo usuário) e multicasting (para um conjunto de tarefas).

Para viabllizar o modelo de comunicação descrito nesta seção, Pvmd e Libpvm
gerenciam seus buffers de modo diferente, embora suas estrun¡ras básicas (struct frag e

databuf), as quais manipulam diretamente os dados, sejam as mesmas. A seguir são

discutidos aspectos de implementação sobre o gerenciamento da troca de mensagens no

Pvmd e na Libpvm.

Tabela de
Mensagens struct

umbuf

Vetor com as funções para
co¡liff cação e decodificaçâo

Identificador de
Mensagens (MID)

e-init
e-byte
e-int

d-init
d-byte
d-int

t

Fragmento

sfruct
fiag

fr

databuf databuf databuf

I

Fragmentos
de

len
tâg
src

::'

0

0

nref

fr dat

Figura 4.3 - Estruturas de Controle das Mensagens na Libpvm
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4.4.1. Descritores de Fragmentos de Mensagem e

Døtøbufs
O PVM possui mensagens dinâmicas' ou seja, elas podem aumentar seu tamanho

conforme a necessidade, sem saber de antemão qual será seu tamanho máximo' As funções

de ..empacotamento" utilizam blocos de memória (ou fragmentos) de acordo com o

ømanho da mensagem a ser enviada. Esses blocos são chamados de dafabufs e utilizam os

descritores de fragmentos de mensagem (struct frag) para uniJos' formando assim uma

mensagem.

No início de cada databuf é reservado um espaço para o cabeçalho de cada

fragmento e da mensagem, bem como um'tontadot'' (refcounr) o qual tem por finalidade

indicar quantas vezes o databufestá sendo referenciado (Figura 4.4)' Isto tem por objetivo

evitar a duplicação desnecessária dos dados (os quais podem ser grandes)' Quando esse

..contador,, possuir o valor 0 (zero) o databuf pode ser eliminado da memória' Essa

estratégia é bastante empregada no PVM, como por exemplo nas comunicações multicast'

8 bytes 16 bytes 16 byæs 4064 bytes

Contador Cab.
Frag.

Cab.
Mens.

Dados

fr buf fr dat

Figura 4.4 - Databuf

O tamanho de cada databuf é configurado

alterado dinamicamente (em tempo de

pvm -5 etopt(PvmF rag Size, N ov oTamanho)' Para a

é, de 4096 bytes (dados e cabeçalhos) mais 8 bytes

4.4).

em tempo de comPilação e Pode ser

execução), através da função

maioria das platafofrnas' o valor inicial

para o contador de referências (Figura
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Conforme mostram as Figuras 4.3 e 4.4, a struct frag contém um ponteiro para o

bloco de dados (fr_daQ e o tamanho sendo utilizado (frjen), assim como um ponteiro para

o início do databuf (fr_buÐ e seu tamanho máximo (fr-max). O ponteiro fr-buf não

considera o "con'tador" como o início do databuf, visto que a finalidade do "contador" é

apenas local, não sendo necessário para compor um fragmento da mensagem. Cada struct

frag faz referência a um databuf, sendo todas elas mantidas em uma lista duplamente

encadeada. A primeira struct frag (mestre) não contém dados e atua como 'tabeça da

lista".

4.4.2. Armazenamento das Mensagens (Pvmd/Libpvm)
Toda mensagem na Libpvm é identificada com um MID (Message ldentifier), que

nada mais é do que um índice (um número inteiro) em uma tabela de mensagens (message

heap). Pa¡a o usuário PVM é. através desse MID que ele pode manipular as mensagens

recebidas e/ou enviadas.

Cada posição na tabela de mensagens (que é dinâmica), aponta para uma estrutura
(struct umbuÐ capaz de agrupar todas as struct frag discutidas anteriormente (Figura 4.3).

A struct umbuf mantém todas as informações necessiirias sobre a mensagem tais como: o

tamanho total, origem, destino, rótulo da mensagem (tøg), padrão de codificação (XDR,

Foo, ral, ou outros), endereço da struct frag mestre (a cabeça da lista) e struct frag atual (a

que será enviada ou preenchida com a mensagem recebida), entre outros itens.

O padrão de codificação é determinado quando o buffei é criado ( pvm-mkbuf( ) ) e
possui 5 tipos diferentes. Os dois mais utilizados são o raw, utilizado quando não há

necessidade de conversão, e o XDR, utilizado quando há a necessidade de conversão dos

dados. Inplace permite que o buffer criado manipule dados estáticos, tal que a mensagem é

enviada sem que os dados sejam copiados para o buffer. O codificador Foo utiliza um
formato independente da máquina e é mais simples que o XDR. Por essa razão é utilizado
para comunicação com o Pvmd. O codificador Alíen é utilizado quando o padrão não se

adapta ao formato dos dados do host, sendo empregado para as mensagens que serão

apenas roteadas, não havendo a necessidade de lê-las.

O Pvmd gerencia suas mensagens de uma maneira muito mais simples que a Libpvm
(Figura 4.5). A mensagem é manipulada pela struct mesg cuja finalidade é anáioga à struct

umbuf. Não há necessidade de várias instâncias da struct mesg (vrírias mensagens ao

mesmo tempo) visto que o Pvmd irá atuar apenas como roteador das mensagens recebidas

e/ou gerenciador da máquina. Quando houver necessidade de uma maior manipulação das

mensagens, estas serão fornecidas a outras estruturas específicas do Pvmd, liberando-o

assim para o recebimento de outras mensagens.
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struct
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Figura 4.5 - Estruturas de controle das Mensagens no Pvmd

 .S.Pvmd - Detalhes de Implementaçáo
Embora o código do pvmd possua inúmeras características importantes, nesta seção

estão relacionados apenas os aspectos julgados mais importantes, visando uma melhor

otimização do texto.

4.5.!.Iniciar e Finalizar o Pvmd

Quando o pvmd é iniciado ele é configurado ou como mestre ou como escravo'

dependendo dos argumentos. Como as suas finalidades principais são o roteamento de

mensagens e a 
"onfigUruç 

áo da máquina virh¡al, o primeiro passo do Pvmd ê cnat

mecanismos de comunicação entre pr*tttot (os sockets) e permitir a sua utilização' Isso

possibilita a comunicação com as tarefas e outros Pvmds. O segundo passo do Pvmd ê cfiar

as estruturas de dados que irão conter as informações sobre os outros hosts e sobre as

tarefas PvM que estão em execução sob a sua supervisão.
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Depois de configurado o Pvmd entra em um loop na função worK ), cuja finalidade

é, aguardar o recebimento de mensagens (que podem ser de tarefas locais ou de outros

Pvmds). Pacotes são recebidos e, ou são colocados em filas para posterior envio ao seu

verdadeiro destino, ou ainda são recuperados no Pvmd. Nesse caso as mensagens recebidas

são requisições para que o Pvmd adicione hosts, retire hosts, informe como está a
configuração da máquina virh¡al, entre outras atividades pertinentes aos Pvmds.

Quando o Pvmd termina suas atividades (ê finalizado) ele realiza duas ações. Na
primeira é enviado um sinal (signal SIGTERI/Ð eliminando todas as tarefas subordinadas a

ele (as tarefas são "mortas"). Na segunda ele envia uma mensagem de finalização a todos

os outros Pvmds informando a sua saída da máquina virtual. Os outros Pvmds têm

condições de descobrir sozinhos a falta de outro host, visto que a cada período de tempo é

feita uma comunicação para verificar as condições da máquina virtual. Porém a mensagem

indicando uma finalização acelera o processo.

Afinalização do Pvmd mestre implica afinalização de toda a máquina virtual, visto
que não há tratamento dessa condição no PVM.

4.5.2. Pvmd'
O Pvmd' (shadow Pvmù é executado no host mestre e tem a finalidade de iniciar os

novos hosts escravos. O niotivo principal para a existência do Pvmd' é liberar o Pvmd

mestre para outras atividades enquanto o processo de iniciar os escravos está em
andamento.

As atividades envolvidas na criação dos Pvmds escravos (como executar um
interpretador de comandos (shell) em uma máquina remota) podem bloquear o Pvmd
mestre por um intervalo de tempo variado (podendo ser pequeno ou grande), e este deve

estar apto a responder outras mensagens durante esta atividade.

O Pvmd'é referenciado através do número 0 (zero), ou seja, o Pvmd'é o Pvmd de

número 0 e comunica-se com o mestre através do protocolo Pvmd<+Pvmd, embora ele
nunca envie e nem receba mensagem alguma de qualquer tarefa ou outro Pvmd.

Uma característica importante da implementação do Pvmd'é que ele só é executado

quando há a necessidade de iniciar novos Pvmds escravos, sendo eliminado da memória
quando ele termina sua tarefa. Como essa não é uma tarefa muito utilizada (normalmente

os hosts disponíveis são iniciados no começo da aplicação), a política de iniciá-lo e

finalizá-Io traz mais benefícios do que o custo computacional de colocar em execução mais

um processo.

O Pvmd' é colocado em execução através do comando fork( ), existente nos sistemas

operacionais UND(, o qual permite geraçáo de processos concorrentes através da

duplicação do processo atual (no caso o Pvmd mestre). São duplicados todos os seus
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dados, Seu ponto de execução, sua pilha, ou seja, é criado um processo idêntico ao original,

facilitando assim a configUração inicial que o h/md' necessita para comunicar-se com o

Pvmd mestre.

4.5.3. Tabela de Hosts <.4

A configuração atual da máquina virtual pode ser destacada como uma das

principais finalidades da tabela de hosts. Ela gerencia, alêmda configuração, várias filas de

pu"ot g e buffers de mensagens. Com ela o Pvmd tem condições de manipular conjuntos de

hosts que são candidatos em potencial para iniciar as tarefas geradas pelo usuário. Ela é

implement ada através das estruturas htab e hostd, conforme mostra a Figura 4.6 '

Figura 4.6 -Tabetade Hosts

As tabelas de hosts são mantidas sincronizadas em toda a máquina virttral, embora

isto não possa ser verdade durante todo o tempo de execução' Quando ocorlem
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determinados problemas com um host e ele ê retirado de operação, podendo demorar

algum tempo pafa que os outros Pvmds notem a sua falta (através de mensagens de

controle). Ñ"rr" intervalo de tempo as tabelas de hosts não estão sincronizadas'

O pvmd mestre é o responsável por atualizar a tabela de hosts, usando para isso as

mensagens DM-HTUPD, DM-HTCOMMIT e DM-HTDEL' A operação de retirada de

um host não é complicada (comparando-se com a inserção)' Todo Pvmd que recebe a

mensagem DM-HTDEL, executa a função hostfailentry( ), que tem por finalidade

eliminar todas as pendências que pÓr ventura o Pvmd possua' bem como avisar os outros

Pvmds de sua saída (se for o mestre, a máquina virtual será finalizada).

A operação de inserção de um novo host na máquina virtual é feita em tês etapas,

para garantir que todos os /¿osts adicionados estarão disponíveis ao término da requisição

do usuário de adicionar os /¿osfs (pvm-addhosts( ) ).

Conforme mostra a Fígara 4.7 uma tarefa invoca a função pvm-addhosts( )

enviando a mensagem "tm-addhost" para o Pvmd local. Este envia uma mensagem

DM_ADD para o Pvmd mestre (provavelmente o Pvmd local é o mestre), o qual cria um

novo item na tabela de hosts para cada host solicitado na mensagem, determina seu

endereço Ip e acerta determinadas configurações com valores padrões ou especificados. o

Fvmd mestre cria então o Pvmd', conforme descrito na seção anterior, para que ele possa

iniciar os pvmds escravos. O Pvmd' solicita a execução remota de mais um Pvmd escravo

(através do rsh, rexec ou iniciação manual) e passa alguns parâmetros que servirão como

configuração inicial (endereço IP do mestre, tamanho máximo de cada pacote PVM, entre

outros). O pvmd escravo que esLá sendo iniciado configura-se e confinna a sua criação

devolvendo alguns dos dados de sua configuração para o Pvmd'. Este termina o diálogo

com o Pvmd escravo, enviando-lhe um EOF e depois uma mensagem DM-ADDACK para

o Pvmd mestre, informando-o que o serviço está pronto'

O restante da configuração que o Pvmd escravo necessita virá do Pvmd mestre

(mensagem DM_SLCONF), a qual deve chegar dentro de 5 (cinco) minutos. se a

*nrugà- não chegar dentro desse tempo, o escravo determina sua própria saída por achar

que há algum problema com o Pvmd mestre. O Pvmd mestre envia uma mensagem

DM_HTUpD para todos os escravos (incluindo os novos), solicitando a alteração nas

tabelas de hosts e aguarda a confirmação de todos (DM-HTUPDACK). Depois que

recebeu todas u, ,onfir-ações o Pvmd mestre envia DM-HTCOMMIT solicitando que

todas as tabelas de hosts antigas sejam substituídas pelas novas (as alteradas pela

mensagem DM-HTUPD). Só então é enviada uma mensagem DM-ADDACK para o Pvmd

qo" ,oii.itou a inclusão de novos hosts,fornecendo os identificadores dos novos hosts.
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Figura 4.7 - Opetação de Inclusão de Novos Hosts

4,5.4. Tabela de Tarefas '¿". 
'

A tabela de tarefas é formada por uma lista de structs task, as quais contêm

informações sobre cada tarefa ,- 
"*".uç^ão, 

independente do estado de cada tarefa (Figura

4.8). Essa tabela possui, portanto, todas as informações necessárias para que o Pvmd saiba

como está o processamento das tarefas sob sua supervisão'

DevidoapossibilidadedeacessoàtabelaseratravésdosTIDsedosPIDs'elaé
organzadade duas maneiras diferentes: uma pelo TID e a outra pelo PID' A variável

rocrtasrcs ê a,,cabeça,, das duas listas. cada instância da tabela de tarefas (a struct task),

mantém listas de pacotes e de mensagens enviados/recebidos pelas tarefas'

Tarefas são normalmente iniciadas através da função pvm-spawn( )' a qual torna

toda tarefa, uma tarefa filha do Pvmd. Além da função pvm-spawn' o usuário PVM pode

iniciar outras tarefas manualmente, através de um tipo èspecial de tarefa chamada tasker

(usando pvm-reg-tasker( )). Isso permite que o otuátio tenha total controle (e

responsabilidade)ãbre a uçao o, iniciar outras tarefas, como por exemplo, permitir maior
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depuração do código que estiá sendo executâdo, controlar a saída da tarefa PVM para que o

Pvmd consiga atualizar suas estruturas de dados, entre outras características importantes

que são feitas automaticamente pelo PVM.

n(m rxlnr¡(rn

rxpn(m n(p
rxp ürq brq

ü<q

Pacotes para

401

0
0

:

405

401

tid
ptid

pl¡nk pl¡nk
link linklinkplink

link

locltasla

stuct
tâsk

montada apartir
dos pacotes
recebidos

Mensagem

Pacotes
recebidos

Figura 4.8 - Tabela de Tarefas

4.5.5. Salvadores de Contexto
Salvadores de Contexto (Wait Contexts) são utilizados para armazenar o estado da

informação quando uma determinada operação no Pvmd deve ser interrompida. Por

exemplo, quando uma tarefa solicita ao Pvmd algum serviço que necessita de interação

com outros Pvmds, este não pode bloquear esperando pela resposta de outro Pvmd remoto,

visto que uma das suas funções é rotear pacotes pela máquina virtual. Ao contriirio de

bloquear, o Pvmd salva todas as informações pertinentes à operação que ele estava

realizando, utilizando as estruturas dos salvadores de contexto (struct waitc), e retorna

imediatamente para o loop da função work( ).

Quando a resposta do Pvmd remoto chega, o Pvmd recupera a informação do

salvador de contexto e completa a operação que ele estava realizando, retornando em

seguida a resposta para a tarefa que solicitou o serviço.
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Figura 4.9 - Estrutura dos Salvadores de Contexto
I

Os salvadores de contexto são numerados seqüencialmente e esse número é enviado

no cabeçalho da mensagem com a requisição e retorna com a resposta' São previstas

também operações compostas, ou seja, realizadas em mais de uma fase (em série' em

paralelo ou aninhadas). Nesse ,uro u, instâncias dos salvadores de contexto são ligadas

formando uma lista (Figura 4.9), indicando que pertencem à mesma operação, a qual só é

considerada "acabada' quando todas as instâncias tiverem sido concluídas'

O custo computacional envolvido no arrnazenamento das informações com os

salvadores de contexto não é muito alto (em comparação com o tempo que o Pvmd ficaria

bloqueado, caso não existisse este recurso), visto que, pÍrra a maioria das operações' as

únicas informações salvas são o TID e o tipo da operação. Para algumas operações os

salvadores de contexto incluem outros campos e um ponteiro (wa-spec) ' Püî um bloco de

dados extra. Exemplos dessas exceções sãoas operações de geração de processos paralelos

(pvm-spawn( ) ) e a inclusão de novos hosts (pvm-addhosts( ) ), as quais utilizam

estruturas especializadas para tais tarefas (struct waitc-spawn e struct waitc-add)'

speo spec spec
peefspec peef peer

peer

wid

y'
wÍd
kind kind

u¡id
link0 link link

link

waitlist

Dados ComPartilhados

struct
waitc
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4.5.6. Tolerância a Falhas '.>

O pVM (versão 3) foi projetado para resistir à maioria das falhas envolvendo hosts e

redes. Ele não recupera automaticamente uma aplicação depois de algum erro, porém ele

fornece os recursos necessários para que o usuário construa aplicações tolerantes a falhas

(pelo menos à maioria delas).

se um host escravo perde a comunicação com o mestre, ele mesmo (o escravo)

provoca a sua saída da máquina virtual, eliminando também todas as tarefas e operações

pendentes nos salvadores de contexto.

Se o l¿osf mestre perde a comunicação com am host escravo' este é retirado da

máquina virtual pelo mestre.

Se o l¿osf mestre for "perdido", toda a máquina virtual ê finalizada. Afualmente não

há nenhuma implementação para evitar esse problema de tolerância a falhas.

4.5.7. Roteamento de Pacotes e Mensagens >

Os pacotes recebidos e/ou enviados pelos Pvmds são manipulados pot buffers de

pacotes (struct pkt). Sua estrutura é, anâÃoga a dos fragmentos de mensagens descritos

anteriormente (struct frag), porém, eles também incluem informações necessárias à

rcalização do protocolo Pvmd<+Pvmd.

O pvmd envia mensagens através da função sendmessage( ) a qual irá roteá-las para

o destino. Quando enviada para outro Pvmd oq para tarefas, a mensagem é anexada aos

buffers de pacotes (struct pkt), que são inseridos em filas para posterior envio(hd-txq e

t_txq). Se a mensagem tem como destino o próprio Pvmd, ela é colocada diretamente no

ponto de entrada das mensagens vindas da rede (simplesmente é passada como parâmetro à

iunçao netentry( ) ), economizando assim todo o custo computacional de fragmentação da

mensagem em pacotes e o envio pela rede.

Depois de receber os pacotes pela função worK ), o Pvmd transforma-os em

mensagens através de duas funções: a netinput( ), que analisa pacotes de outros Pvmds e a

loclinput( ) que analisa pacotes vindos de tarefas locais (Figura 4.10). Com a mensagem

montada, é chamado um dos três possíveis pontos de entrada: loclentry( )' para mensagens

de tarefas; netentry( ), pa¡a mensagens de Pvmds remotos e schedentry( ), para mensagens

de ta¡efas especiais (cãmo o tasker). Cada um desses três pontos de entrada executa

funções específicas no pvmd envolvendo (na grande maioria das vezes), "desempacotar"

parâmetros, executat a tarefa solicitada e gerar uma mensagem de resposta'
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Figura 4.lO - Roteamento de Pacotes e Mensagens no Pvmd

4.6. Libpvrn - Detalhes de Implementação
A Libpvm foi desenvolvida utilizando-se a linguagem C e permite que as aplicações

dos usuários sejam desenvolvidas em C, C++ e em Fortran. A versão da Libpvm para

Fortran (libfpvm3.a) também é escrita em C, porém as funções que fazem a interface com o

usuiirio estão de acordo com o padrão de chamadas a funções Fortran, tornando-se uma

"casca" que permite a ligação dos códigos.

A Libpvm contém 82 funções disponíveis para o usuários [BEG94] [GEI94]. Elas

compreendem um elo a aplicação paralgla e o PVM, simples e de fácil
pelas quais o PVM é tão bem aceito e utilizado. 

)

4.6.1. Conectando com o Pvmd
Toda tarefa iniciada pelo usuiário não é uma tarefa PVM até que ela conecte com o

Pvmd. Na primeiÍa vez que uma tarefa executa uma das funções PVM, pvmbeatask( ) é

executada para iniciar a Libpvm e para conectá-la ao Pvmd. Conectar uma tarefa iniciada

pelo usuário e reconectar uma tarefa gerada pelo Pvmd (através da pvm-spawn( ) ) é

completamente diferente.

utilização sendo, talvez, uma
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Para conectar ao Pvmd, a função iniciada pelo usuário obtém o endereço do

mecanismo de comunicação do Pvmd, o qual pode estar armazenado em um arquivo

(/tmp/pvmd.uid) ou em uma variável de ambiente (PVMSOCK). Obtido o endereço do

Pvmd a Libpvm solicita ao Pvmd que registre uma nova tarefa PVM.

Quando a tarefa ê geradapelo Pvmd, este já providencia um registro inicial da tarefa

(através da tabela de ta¡efas) e agUarda o seu pronunciamento através de mensagens que

irão conter algumas de suas configurações, como por exemplo, o PID da tarefa , endereço

para comunicação, entre outros.

A função pvmbeatask( ) cria também uma ligação orientada à conexão (socket TCP)

com o Pvmd e cada um (Pvmd e Libpvm) fornece sua identidade, prevenindo que outros

usuários consigam entrar na máquina virtual.

Um número serial de protocolo (TDPROTOCOL) sempre é comparado quando uma

tarefa conecta um Pvmd ou outra ta¡efa. Este número é incrementado toda vez que os

protocolos tornam-se incompatíveis com a versão anterior.

Para desconectar a tarefa do PVM é necessário menos esforço. A função

pvm_exit( ) retira a tarefa requisitante da supervisão do Pvmd permitindo, porém, que ela

continue a executaf sem a interferência do PVM (de modo seqtiencial).

4.6.2. Roteamento de Pacotes e Mensagens
Todo o roteamento de pacotes na Libpvm é feito por quatro funções: mroute( ),

mxfer( ), mxinput( ) e pvmmctt( ).
A função mroute( ) é chamada por funções de alto nível (como pvm-send( ) e

pvm_recv( ) ) para copiar as mensagens da tarefa, fornecendo todos os parâmetros para o

roteamento, quando for necessário. A função mxfer( ) é chamada por mroute( ) para

aguardar mensagens, utilizando a função select( ) dos sockets, a qual determina quais

mensagens estão prontas para serem enviadas e/ou recebidas. A função mxinput( ) é

chamada por mxfer( ) e tem por finalidade montar as mensagens recebidas a partir de

pacotes. Já a função pvmmctl( ) só é chamada por mxinput( ) quando a mensagem recebida

é uma mensagem de controle (como por exemplo, um pedido de conexão).

A comunicação entre as tarefas é realizada através dos Pvmds. Para que uma tarefa

envie uma mensagem para outra, ela deve primeiro passar a mensagem para o seu Pvmd,

que irá em seguida rotear a mensagem para o Pvmd remoto (o responsável pela tarefa

destino) e só então a mensagem será enviada para o destino.

Essa estraté gia geraatrasos de comunicação e pode ser substituída pelo Roteainento

Direto de Mensagens. O roteamento direto permite que uma tarefa estabeleça uma ligação

direta (socket TCP) com outra tarefa, através da função pvm-setopt(PvmRoute'
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PvmRouteDirect). Quando a mensagem para outra tarefaé passada para mroute( ), ela tenta

criar a ligação direta, se já não existe. Caso não seja possível estabelecer a conexão ou

envia¡ diretamente a mensagem, o roteamento tradicional (via Pvmd) é utilizado.

4.7. Protocolos de Comunicação
A comunicação realizada pelo PVM é baseada em TCP (Transmission Control

Protocol), UDP (User Datagrama Protocol) e sockefs do Domínio UNDC assumindo

portanto, que todos os l¿osts pertencentes à máquina virtual sejam capazes de conectarem-

se através desses mecanismos de comunicação. Algumas máquinas multiprocessadoras,

entretanto, não possuem sockets disponíveis em seus elementos de processamento,

possuindo hosts que atuam como front-end, onde é possível executar tais mecanismos de

comunicação.

O Versatile Message Transaction Protocol - VMTP é um outro protocolo de

comunicação que poderia ser usado. Entretanto, não foi aceito porque requer modificações

no núcleo (kernet) do sistema operacional, ação que o PVM procura evitar, executando

seus protocolos como processos normais (Pvmd e tarefas) sem modificações no sistema

operacional do host.

Naturalmente, essa estratégia reduz o desempenho da passagem de mensagens. O

trabalho de gerenciar a memória, executar o chaveamento de contextos e operações de

cópia, quando feitas no espaço do usuário tornam-se caras. O desempenho aumentaria se o

código estivesse no kernel ou se a interface da rede estivesse disponível diretamente para

os processos, ignorando o kernel.

Uma abordagem que está sendo investigada é habilitar as operações do PVM

diretamente na camada de enlace de dados, ao invés de utilizar a camada de transporte.

Protótipos do PVM que operam com essa mudança têm sido desenvolvidos e a melhoria no

tempo de latência tem sido de aproximadamente 507o. Os trabalhos atuais têm o objetivo

de incorporar essa melhoria no PVM, permitindo-lhe determinar onde é melhor a sua

utilização ou não, envolvendo desempenho, portabilidade e confiabilidade [SUN94].

S ¡, comunicação no PVM é feita entre os Pvmds e as tarefas, portanto, há três

conexões a considerar: entre Pvmds, entre um Pvmd e suas tarefas e entre tarefas. No

decorrer deste trabalho essas conexões também serão referenciadas como: protocolo de

comunicação Pvmd<+Pvmd, Pvmd<+Tarefa e Tarefa<+Tarefa.

4.7.L. Cabeçalho das Mensagens
O primeiro pacote de cada mensagem contém um cabeçalho (header) de

identificação para a mensagem, o qual independe se a origem e o destino da mensagem
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envolvem pvmds ou tarefas. cada pacote tarnbém contém um cabeçalho, o qual é diferente

se a comunicação é feitaentre Pvmds ou envolvem tarefas'

conforme mostra a Figura 4.11 o cabeçalho da mensagem é composto por 4 campos

de 32 bits cada . o código contém um inteiro cuja finaridade é fornecer o tipo da

mensagem. Esse campo descreve qual a finalidade da mensagem (por exemplo' se é uma

requisição para adici,onar novos hosts, geraf novas tarefas' enviar dados entre tarefas'

confirmação de um serviço executado, ,nt 
" 

outras)' O padrão de codífica7ão indica qual

foi o padrão utilizado pela mensagem (xDR, Foo, ou outro permitido)' o ídentíft'cador do

sørvador de contexto indica qual o número do salvador de contexto associado com a

mensagem, ou zero se não existe. O checksutn ê tesewado para uso futuro'

I 2 3
Byte 0

0

4

8

t2 Checksum

Identificador do Salvador de Contexto

Pâdrão de Codificação

Código

Figura 4.LL - Cabeçalho da Mensagem

4.7.2. Pvmd-Pvmd
A comuni caçáoentre Pvmds éfeitaatravés de UDP' Como UDP não é um protocolo

confiável, o pvM implementa serviços de confirmação e retransmissão das mensagens. o

uDp limita o tamanho de cada pacote, ocorrendo então uma divisão das mensagens em

pacotes.

o protocolo TCP não foi utilizado por três motivos principais' o primeito é a

..escalabilidade,,. Em uma máquina com N hists,cada pvmd deve ter N - I conexões, onde

cada transmissão aberta com TCp consome um descritor de arquivos no Pvmd e alguns

sistemas operacionais limitam o número de arquivos abertos' Um socket UDP aberto'

entretanto, pode comunicar-se com qualquer outro socket UDP remoto' O segUndo é tempo

extra (overhead.) gasto para fazer as conexões necessárias com TCP' o terceiro é a

tolerância a falhas- o sistema detecta que um Pvmd remoto está com problemas ou que a

rede está pararisada através de timeoifs preestabelecidos. o rcp mantém opções que

podem f.azeresse trabarho, mas elas nem sempre possibilitam um controle adequado sobre

os parâmetros [BEG94].
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O cabeçalho de cada pacote utilizado nas comunicações entre Pvmds é representado

na Figura 4.I2. Os campos de destino e origem contêm os respectivos TIDs envolvidos na

comunicação, independente do roteamento que for necessário. Os campos número de

seqäência e número de confirmação iniciam em 1 e são incrementados atê,65535, quando

retornam azero.

Cada um dos campos descritos a seguir contêm apenas um bit. SOM e EOM
indicam o primeiro e o último pacote respectivamente da mensagem. DAT indica que o

pacote contém dados e que o número de seqüência é válido. ACK indica que o pacote

possui um número de confirmação válido. FIN indica que a conexão do Pvmd est"á sendo

desfeita. Quando FIN está com seu bit com o valor I e DAT está com o seu bit com o valor

0, significa que o host será eliminado da máquina virtual.

3Byte0 2I

0

4

8

t2 o(t)o
f¡loz

tu

v(J Não Utilizado

Nl¡mero de Seqflência Nrlmero de Confirmação

TID daOrigem

TID do Destino

Figura 4.I2 - Cabeçalho do Pacote Pvmd-Pvmd

4.7 .3. Pvmd-Tarefa e Tarefa-Tarefa
A comunicação entre um Pvmd e suas tarefas e entre tarefas é feita com TCP,

devido principalmente ao fator confiabilidade. UDP necessita de confirmações extras,

retransmissões (o que gera maiores overheads). Como as comunicações não têm o estilo

das feitas entre Pvmds, sendo que o tamanho das mensagens e a sua ocorrência dependem

da aplicação desenvolvida, a melhor solução é a adoção do protocolo TCP.

A Figura 4.13 mostra o cabeçalho utilizado em todos os pacotes Pvmd-tarefa ou

tarefa-tarefa. Conforme pode-se notar não há a presença dos números de seqüência e de

confirmação. Em substituição há um campo indicando o tamanho do pacote que está sendo

enviado. Somente dois flags são utilizados (EOM e SOM) para indicar o primeiro e o
último pacote da mensagem respectivamente.
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Figura 4.I3 - Cabeçalho do Pacote Pvmd-Tarefa e Tarefa-Tarefa

Para diminuir o tempo de latência dos sockets, a versão 3.3 do PvM começou a

utilizar os sockets do Domínio uND( entre Pvmd e as suas tarefas locais, bem como entre

tarefas localizadas no mesmo host.

4.8. Grupos Dinâmicos de Tarefas

Há aplicações onde é natural o agrupamento de tarefas em gnrpos e há casos onde o

usuário gori-iu de identificar suas tarefas por números (de 0 até p-1)' onde p é o número

de tarefas. O pVM inclui o conceito de grupos dinâmicos, criados pelo usuiário em tempo

de execução. Quando uma tarefa une-se a um grupo' ela recebe um número único para

aquele grupo, sendo que esses números começam no 0 (zero) e aumentam gradativamente'

As funções de manipulação dos grupos foram desenvolvidas inteiramente sobre a

Libpvm e projetadas para serem transparentes para o usuário (prejudicando a eficiência)'

Uma tarefa pode unir-se e deixar qualquer grupo' em qualquer instante, sem precisar

comunicar outra tarefa dos grupos afetados. Grupos podem ser sobrepostos e tarefas podem

enviar mensagens para grupos aos quais elas não pertencem

uma biblioteca separada (libgpvm3.a) deve ser montada com as aplicações que

fazemuso de qualquer função para grupos de tarefas. o Pvmd não possui nenhuma função

para grupos. Essa tarefa é manipulada por um servidor de grupos (Pvmg) iniciado

automaticamente quando a primeira função para gfupos for solicitada tBEGg4l [SUN94]

lGEIe4l.
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4.9.PVM em Sistemas com Muttiprocessadores
Desenvolvido inicialmente para executar em estações de trabalho com UND(, o

pVM foi também adaptado para as máquinas com multiprocessadores, devido à

necessidade de seus usuários executarem aplicações específicas.

Baseando-se em uma das suas principais características que é a portabilidade, o

pVM foi reconfigurado e como resultado final, as aplicações desenvolvidas para as

estações de trabalho puderam executar em computadores com MPP (necessitando

obviamente de recompilação). Os resulødos podem ser exibidos em uma estação de

trabalho ou outro equipamento que faça o papel defront-end'

Computadores com memória compartilhada podem ser utilizados para as aplicações

com menor granularidade. Isso é feito colocando-se as informações necessárias em um

buffer,que agora pode ser compartilhado por outros processadores.

A máquina virnlal esconde os detalhes de configuração do usuário. Os

processadores físicos podem ser uma rede de estações de trabalho ou nós de um

computador com multiprocessadores. O usuário não sabe como as ta¡efas são criadas ou

onde elas estão sendo executadas. É responsabilidade do PVM estabelecer quais tarefas

irão executar em cada processador. Entretanto há possibilidade de se especificar uma

configuração desejada para determinadas tarefas, onde o objetivo é atingir o máximo de

desempenho possível mesmo com o custo imposto pela portabilidade [BEG94].

4.1"0. Limitações
O PVM foi projetado para, sempre que possível, não impor nenhum tipo de

limitação de acesso aos seus recursos. Normalmente os limites são impostos pelo hardware

e/ou pelo sistema operacional utilizados. Sistemas multiusuários afetam dinamicamente os

limites do sistema.

4.L0.1,. Limitações no Pvmd
A quantidade de tarefas que cada PVM pode gerencia¡ e a quantidade de memória

disponível para tais proçessos são os dois grandes fatores de limitação do Pvmd.

O número de tarefas pVM é limitado por dois fatores. O primeiro está relacionado

com o número de processos concorrentes permitidos pelo sistema operacional, sendo

raramente esgotado pelo PVM. Não faz sentido ter uma quantia demasiadamente grande de

processos em um único host. O segundo fator é o número de descritores de arquivos

lermitiAos ao Pvmd, ou seja quantos arquivos um processo pode manter aberto ao mesmo

irrnpo. É bom lembrar que cada mecanismo de comunicação (socket, pipe) representa um

descritor utilizado, assim como cada tarefa filha do Pvmd (a grande maioria das tarefas
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pvM são filhas do daemon) também representa um. o pvmd pode tornar-se o "gargalo do

sistema" se todas as tarefas tenta¡em comunicar-se através dele'

o pvmd aloca memória dinamicamente para aÍÍnazenar as mensagens roteadas por

ele. Enquanto atatefadestino não aceita¡ a sua mensagem, os pacotel são armazenados em

filas no Pvmd, sendo que não há nenhum controle de fluxo pafa tais pacotes' ou seja' o

Pvmd trát aceitat qualquer pacote que chegUe para ele, até não consegUir mais alocar

memória P ar a atmazená- lo s.

4.10.2. Limitações na Libpvm
As tarefas pvM também possuem um limite no número de conexões diretas que elas

podem fazer com outras tarefas, embora esse problema não exista Se a comunicação for

feita através do Pvmd.

A maior mensagem PVM possível para uma tarefa é limitada pela quantia de

memória disponível para a tarefa. Quando a mensagem é enviada via Pvmd' este aloca

memória para poder roteá-la, o que diminui o tamanho considerado como disponível'

Se muitas tarefas enviam mensagens, ao mesmo tempo, para a mesma tarefa destino'

tanto o pvmd quanto a tarefa destinã ficarão sobrecarregados, tentando annfrzenar as

mensagens. Esses problemas devem ser considerados, projetando-se aplicações para

usarem mensagens pequenas, eliminarem "gargalos" e gerenCiarem aS mensagens na

mesma ordem que elas foram geradas'

4.1L. Considerações Finais
Apresentando características como simplicidade, robustez e pottabilidade' o PVM

destaca-se na literatura e na comunidade de computação paralela, como um ambiente de

passagem de mensagens amplamente discutido e utilizado. Entre alguns dos usuários PVM

estão a Ford, Boeing, Texaco, General Electric, siemens, Mobil oil, cray Research' shell

Oil,IBM, entre outros tGEI95l.

Os principais componentes do PVM são o PVM Daemon (Pvmd) e a Biblioteca de

Comunicação (Libpvm), responsáveis respectivamente pela composição da máquina virnral

e pela interface com o usuiário.

O Pvmd atua como gerenciador e roteador de mensagens da máquina virn¡al e é o

componente fundamental para que aplicações paralelas sejam iniciadas e possam se

comunicar. As tabelas de hosts e de tarefas contêm a situação atual da máquina virtual,

indicando como está sendo feita a execução e a comunicação em cada elemeirto de

processamento.
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O problema do Pvmd ê o overhead gerado em cada mensagem roteada por ele' Suas

estruturas, apesaf de serem robustas, impõem um atraso significativo na troca de

mensagens. Verifica-se que a sua implementação agrupa porções afins de código' visando a

sua portabilidade para outras plaiaformas. Um ponto negativo, porém' ê' o grande

relacionamento do código PVM com o protocolo de comunicaçio adotado, o sockets' As

syscallsutilizadas pÍ'a a comunicação estão "espalhadas" pelo código' tornando difícil a

sua manutenção e/ou substituição por outro mecanismo de comunicaçio entre processos'

que seja mais eficiente que o utilizado. Ponabilidade existe, porém pode ser difícil obtêJa

q"*¿ã a plataforma escolhida não possui sockets implementados.

A Libpvm com suas 82 funções disponíveis às aplicações dos usuários desempenha

bem o seu papel. Sua tarefa mais comptexã e a de conectar-se com o P\/md, a qual ê feíta

apenas uma yez, não impondo, portanto, gfandes restrições no que Se refere ao

desempenho. Ela possibilita o roteamento direto de mensagens entre tarefas' evitando

assim o overhead geradopelo roteamento via Pvmd. Porém o número de ligações pode ser

limitado pelo sistJma opåracional utilizado, impedindo que uma ta¡efa conecte-se a um

grande ntlmero de outras tarefas.

Uma grande vantagem da implementação do PVM é não impor limites aos recursos

utilizados. os limites são impostos pela plaøforma utilizada (hardwafe e software), sendo

responsabilidade da aplicaçãå paralela tratar os elros gerados nesse sentido'

para permitir portabilidade ao PVM, evitaram-se as características de sistemas

operacionais e de linguagens de programação que seriam difíceis de implementaf em outros

sistemas. Assim sendo, o PVM e projetado pÍÌra ser o mais simples possível' embora ele

possa ser otimizado se adaptado para uma plataforma específica.
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Capítulo 5

PVM-W95 - PVM paraWindowsgs

Este capítulo descreve a implementação do PVM-W95. Com base no capítulo

anterior são descritas as mudanças necessárias para transportar o código original do PVM
para a nova plataforma de hardware e software, envolvendo computadores pessoais (PCs) e

o sistema operacional V/indows95.

5.L. Considerações Iniciais
O PVM para V/indows95 (PVM-W95), fornece os recursos necessários para que

programas concorrentes possam ser desenvolvidos e executados em Computadores

Pessoais (PCs), com o Sistema Operacional V/indows95 e conectados por uma rede de

comunicação, de modo análogo ao PVM discutido no capítulo anterior.

O objetivo principal é, portanto, viabilizar a computação paralela para um maior
número de possíveis usuiários, os quais não possuem uma plataforma UND( (como estações

de trabalho RISC ou redes de PCs com Linux) e/ou computadores paralelos. Exemplos de

alguns desses usuiários são:

.cursos de programação concorrente na maioria das Universidades

Brasileiras, as quais não possuem laboratórios de ensino/pesquisa equipados

adequadamente;

olaboratórios e empresas de engenharia, automação, simulação entre outros,

os quais utilizam majoritariamente PCs com V/indows.

A escolha pelo Microsort Wíndows deve-se principalmente a sua popularidade e

vasta utilização. A versão V/indows95 foi escolhida devido as suas características de ser

32 bits, multitarefa e preemptivo [KIN95]. A necessidade de um hardware com uma
configuração mais simples, como por exemplo pouca necessidade de memória RAM,
também contribuiu para a escolha dessa plataforma de software, em relação, por exemplo,

ao WindowsNT.

A escolha do V/indows95 facilitou também a instalação dos protocolos de

comunicação utilizados (como o TCP/P), pois estes, além de já serem fornecidos com o

sistema operacional, aproveitam as próprias rotinas de instalação do V/indows95, as.quais

são muito simples de utilizar.
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S.z.Implementação do Código PVM-W95

No projeto inicial do PVM-W95, imaginava-se aproveitar apenas a interface do

PyM, ou seja, as 82 funções que interagem com a aplicação paralela, e os protocolos de

comunicação PvmdePvmd e Pvmd<+Tash utilizados para a troca de mensagens entre

pvmds e Tarefas. Isso foi descartado logo no início porque não seria possível desenvolver

completamente um código novo, no tempo disponível para este trabalho, com a qualidade e

confiabilidade encontradas no PVM, Uer¡r ¿o fato de que outros projetos de pesquisa'

envolvendo balanceamento de carga em plataformas paralelas/distribuídas e simulação

distribuída, estão para serem desenvolvidos com base no PVM-W95'

O PVM-W95 foi desenvolvido, portanto' com base no código fonte do PVM' Foram

estudadas todas as rotinas pertencentes ao PVM e, posteriormente, a gfande maioria dessas

foram adaptadas para anouu plataforma. No total foram analisadas 33-258linhas dispostas

em 58 arquivos .c e .h .

O objetivo dessa estratégia é desenvolver uma ferramenta que:

opossua um tempo de desenvolvimento reduzido, aproveitando o lçtow'how

do pVM, o qual possui um código confiável e amplamente aprovado pela

comunidadeenvolvidacomacomputaçãoparalela,vistoasuavasta
utilização;

opermita portabilidade para que toda aplicação paralela desenvolvida

utilizando o PVM porru, uotomaticamente, ser executada com o PVM-W95'

não considerando, logicamente, as características de cada sistema

operacional e versão da linguagem C utilizada. Para a portabilidade,

portanto, foram mantidas todas as funções responsáveis pela interface do

PVM com o usuiário;

opermita a conexão de plataformas heterogêneas, possibilitando que uma

aplicação paralela seja executada concomitantemente no PVM-W95 e no

pVM. para tanto, foram mantidos todos os protocolos de comunicação

utilizados pafa a troca de mensagens entre os Pvmds, como por exemplo' as

estruturas dos cabeçalhos e as rotinas de manipulação de pacotes e

mensagens.

para o desenvolvimento do pVM-W95 foi escolhida a linguagem C e o ambiente de

programação da Borland Intemational, Inc., o Borland C++ 4'5' A linguagem C foi

escolhida por já ser utilizada no PVM e o ambiente Borland C++ 4'5 foi escolhido por

apresentar recursos favoráveis e/ou necessários para o desenvolvimento do PVM-W95'

como por exemplo, a geração de aplicações orientadas a objetos, geração de processos

concorrentes, geração ãe aplicaç Oes lZ bits, geração de bibliotecas de ligação dinâmica

(.dtt),entre outros. outro fator também ponderado foi a utilização do Borland c++ 4'5 em
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outros projetos de pesquisa já desenvolvidos ou em desenvolvimento no grupo de

programação concorrente e sistemas Distribuídos do ICMSCTSP'

o código do PVM-W95 foi estruturado utilizando-se os conceitos de orientação a

objetos. É importante salientar aqui qu: o código. do PVM não foi reescrito sob o

paradigma de orientação a objetos, visto que isso aumentaria o tempo para o

desenvolvimento do sistema. O código foi adapødo ao conceito de orientação a objetos'

sendo-lhe permitido dispor dos conceitos essenciais do paradigma: abstração'

encapsulamento, polimorfismo e herança [WIE9 1 l'
O objetivo principal paru ainclusão da orientação a objetos é fornecer ao código do

PVM-W95 a organi zaçáo necessária, para que futuras manutenções sejam feiøs com o

menor custo possível, considerando-se que outros projetos de pesquisa utilizarão e/ou

modificarão o código atual.

Analisando-se o PVM pôde-se observar que seu código está dividido principalmenæ

em função do Pvmd e da Libpvm. considerando esta divisão e os paradigmas essenciais da

orientação a objetos, o código do pvM-Wgs foi organizado em 4 classes principais:

TaskCom, PvmBase, PvmlCtrl e PvmDCtrl'

As classes Taskcom, PvmlCtrl e PvmDCtrl serão discutidas nas seções 5'3' 5'4 e

5.5 resPectivamente.

A classe pvmBase é a responsável por toda porção do código que é utilizada tanto

pelo pvmd quanto pela Libpvm. Nesta classe estão implementados:

oos procedimentos e estruturas de dados que manipulam os fragmentos de

mensagen s (structfrag) e os datøbufs' ambos discutidos no capítulo anterior;

.os procedimentos que inserem e removem os cabeçalhos de cada pacote da

mensagem;

oos procedimentos que determinam os diretórios onde os arquivos temporários (com

endereços ou outra configuração) serão gerados e/ou lidos' e onde estão

localizados arquivos lcomoÞvmd, Libpvm e outros) necessários para a execução

do PVM-rW95.

Conformepode.seobservarnaFigura5.l,alémdeencapsularosprocedimentoseos
dados descritos acima, a classe PvmBase herda a classe TaskCom' possuindo' portanto'

todos os métodos necessários à comunicação no PVM. A classe PvmBase será herdada

pela classe PvmlCtrl e pela classe PvmDCtrl, responsáveis pela Libpvm e pelo 'Pvmd

respectivamente.
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(a) LibPvm (b)Pvmd

TaskCom

PvmBase

PvmLChl

Interface PVM-W9S

Paralela

TaskCom

PrmBase

PvmDCtl

------t

-)>

I.eEenda

Herança entre Classes-

Interface Acessando LibPvm

Requisição/Resposta

Figura 5.1 - Estrutura de Classes. (a) Libpvm (b) Pvmd

5.3. Comunicação no PVM-W95
A TaskCom é a classe responsável pelos mecanismos de comunicação entre

processos. Ela foi criada para tornar o restante do código do PVM-W95 completamente
independente do protocolo de comunicação utilizado, atualmente o TCP/IP. Visando
facilitar manutenções posteriores foram criados 28 métodos, passados à classe PvmBase
por herança, os quais são responsáveis pela interface entre PVM-W95 e o protocolo de
comunicação (Figura 5.2).

O PVM-W95 utiliza o Windows Sockets 1.1 (ou WinSock 1.1), desenvolvido por
Martin Hall, Mark Towfiq e outros, cuja finalidade é permitir o acesso à pilha do protocolo
TCP/P [HAL92|. O WinSock é, portanto, uma interface de programação em rede para o
Microsoft Windows, baseada nos sockets popularizados pelo modelo de programação de
Berkeley, da Universidade da Catifórnia, em Berkeley [DUM95] [BON96]. Está sendo
utilizada aWSOCK32.DLL, que é a versão 32 bits do WinSock.

Os únicos dados que a classe TaskCom manipula são:

oos endereços de origem e destino para cada mensagem UDP ou para
estabelecer as conexões TCP;
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oa cadeia de caracteres que será enviada. Esta cadeia de caracteres é o

Databuf, discutido no .ufín lo anterior, contendo portando os cabeçalhos e

os dados a serem enviados.

PvmBase

PvmLCftl ouPvmDCEl

WinSock 1.1

(wsock32.dll)

TaskCom

I egenrla

-> 
Requisìção/Resposta

Figura 5.2 - Representação Grátficada Classe TaskCom

Através da TaskCom pode-se empregar o conceito de polimorfismo, ou seja, a classe

pode ser modificada para possuir concomitantemente métodos que implementam o

WinSock e métodos que implementam outro protocolo desejado, permitindo ao usuário

escolher qual utilizar. Note que para isso não há a necessidade de alterar as classes que

herdam os métodos da TaskCom.

Outro conceito de orientação a objetos utilizado é o encapsulamento, pois são

incluídas na TaskCom todas as características da comunicação, necessárias ao PVM, como

por exemplo, estado da comunicação, mensagem a Ser enviada, endereços, entre outros,

sendo que estes são utilizados somente pelos métodos pertencentes à classe.

s.A.Pvmd no PVM-W95
O Pvmd é composto pela classe PvmDctrt (Figura 5.1(b)), a qual herda da PvmBase

os métodos e estruturas de dados necessários à comunicação e à manipulação dos pacotes e

dos databufs que compõem as mensagens.
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Pode-se afirmar que a classe PvmDctrl é, o próprio h/md, pois nela estão

encapsuladas todas as estruturas de dados e todos os métodos discutidos nas seções 4.5 e

4.7 do capítulo anterior. A classe PvmDCtrl é responsável por:

oconfigurar todo Pvmd (mestre ou escravo) que começa a ser executado, como por

exemplo, fornecer o endereço F, criar os mecanismos de comunicação entre os

processos necessários e outras configurações necessárias ;

ocontrolar todo o roteamento de mensagens feito pelo Pvmd com suas tarefas e com
outros Fvmds;

omanter todas as filas de mensagens e pacotes recebidos e/ou enviados pelo Pvmd;

ocriar e manter atualizadas a tabela de hosts e a tabela de tarefas, permitindo assim

que a configuração da máquina paralela virtt¡al esteja sempre correta;

oestabelecer e executar o protocolo de comunicação Pvmd<+Pvmd e Pvmd<+Tarefa,
para que as requisições e respostas sejam transmitidas e/ou recebidas corretamente;

ocriar e manter os salvadores de contexto para permitir a execução multitarefa do

Pvmd;

¡criar novos Pvmds (caso seja o mestre), permitindo assim modificar
dinamicamente a máquina paralela virtual.

5.4.L. Adicionando Hosts ao PVM-W95
A inserção de novos hosts teve que ser modificada no PVM-V/95 devido,

principalmente, a 2 (dois) recursos utilizados pelo PVM no UND( e não disponíveis no

Windows95. O primeiro deles é a falta do rsh( ), utilizado para execução remota e o
segundo ê afaltado fork( ), utilizado para acnação e execução de processos concorrentes.

Esses itens poderiam (ou deveriam) ser discutidos na seção "UNIX x Windows9í:
diferenças significativas para o PVM-W9S", porém eles estão relacionados diretamente
com a inclusão de novos hosts no PVM-V/95. Esta seção ficaria sem sentido se esses itens

não fossem incluídos aqui.

A F^u,ra Do RsH( ). Para inserir mais um host na máquina virtual o PVM necessita

executar remotamente o Pvmd e isto é feito através do comando rsh( ) do UND(, o qual

permite que sejam especificados: a máquina onde será executado o programa, o progrÍrma
(ou outro comando) que se deseja executar e os parâmetros, da seguinte maneira:

rsh(nome-maq, prog.exe, param-I, param-2, ..., param-N).
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Através do rsh( ) do UND(, portanto, o PVM solicita a execução de mais um Pvmd.

No Windowsg5, porém, não foi encontrado "um comando" rsh( ) e nem outro comando

equivalente, impedindo portanto a execução remota de qualquer comando e/ou programa.

Para solucionar este problema, foi desenvolvido um aplicativo chamado Remoto,

similar ao rsh( ) do UND(, porém mais simplificado. O objetivo aqui é fornecer ao Remoto

as características necessárias para que o PVM-W95 possa solicitar a execução remota de

mais um Pvmd. O Remoto é composto por dois módulos: r-daem e o r-exe.

O módulo r_daem é executado em todas as máquinas possíveis para serem incluídas

como um host do PVM-W95. Toda vez que o Windowsg5 é iniciado, o r-daem ta¡nbém é

executado através do menu iniciar do V/indows95. A finalidade do r-daem é, através da

classe TaskCom, receber mensagens do r-exe que solicitam a execução concorrente de um

novo processo, no caso do PVM-W95, o processo é o Pvmd.

O módulo r_exe é executado pelo usuário na linha de comando do sistema

operacional ou dentro de aplicativos (como o Pvmd' ), onde recebe através de seus

parâmetros de entrada os dados para aexecução remota de um programa. Através do r-exe

o Pvmd' pode solicitar que um Pvmd escravo seja colocado em execução, da seguinte

maneira:
r-exe( lasd0l, pvmd.exe, ll nome máq. onde exec. e nome progr¿rma para exec.

-s, -d0, -nlasdOl, // configurar escravo, sem depuração e nome do host

l, 8f5be8c7.0402,// pos. naTab.Hosts e end. IP do Mestre

4096, // número máximo de cada pacote PVM
2, 8f5be8c5:0000, // pos. naTab.Hosts e end. IP do Novo Pvmd

-t8f5be8c7:0403 ); // endereço IP para escravo e Pvmd' se comunicar

O r_exe recebe os parâmetros de entrada, monta uma mensagem UDP e envia para o

r_daem localizado na máquina especificada pelo primeiro parâmetro (lasdOl, pelo exemplo

acima). O r_daem, da máquina lasd0l recebe a mensagem e tenta executar o Pvmd.exe

com os parâmetros especificados, enviando em seguida uma mensagem UDP de resposta

ao r-exe, indicando o sucesso ou fracasso da execução.

A F¡.r,r¿, Do FORK( ). O PVM necessita que processos concorrentes sejam criados, na

mesma máquina, em quatro situações:

1. quando é iniciada a execução do Pvmd'pelo Pvmd mestre;

2. quando o Pvmd' executa o comando rsh( ) do UND(, para. que um novo processo

Pvmd escravo seja executado remotamente;

3. quando um Pvmd escravo é posto em execução em uma determinada máquina,

por um comando do rsh( );

4. quando mais uma tarefa é colocada em execução por um Pvmd (mestre ou

escravo);

81
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Para criar os processos concolÏentes, o PVM utiliza o fork( ) do UND(' o qual cria

uma cópia exata do processo original. O forK ) duplica toølmenæ o processo atual

(chamado de processo pai), copiando o programa executável' seus dados' o contador de

instruções e todas as demais informações pertencentes ao processo' O processo criado é

chamado de processo filho tTAN92l'

Nas situações 2 , 3 e 4descritas anteriormente, após a duplicação' o processo filho

é sobreposto, através do comando exec( ), por um novo processo' de acordo com a

finalidade da duplicação. No caso da situação 4, por exemplo' quando o Pvmd duplica-se

para criar uma nova tarefa do usuário, o nouo pvmd gerado, o filho, é sobreposto (deixa de

existir) pela tarefa que Se deseja executaf, a qual começa sua execução normalmente' como

se tivesse sido iniciad a do prompl do sistema operacionar. concluindo, a união do forK )

com o exec( ) permite que novos processos sejam colocados em execução no UNIX'

Na situação 1, onde o Pvmd mestre cria o Pvmd" o código do processo filho não

deve ser modificado, pois ele é idêntico ao código do processo pai, executando apenas

solicitações diferentes. o pvM usa este artifício para passar todas as configurações já

realizadas no pvmd mestre para o pvmd,, facilitando assim o trabalho de configuração do

Pvmd'

NoWindowsg5,atravésdoBorlandC++4'5,épossívelacriaçãodeprocessos
concoffentes. Não foi encontrado, entretanto, üffi comando com exatamente as mesmas

características do comando forK ), ou seja, que duplique totalmente o processo atual

passando todas as características para um processo filho.

o comando spawn( ) cria processos concoffentes de 32 bits no v/indows95' porém'

a sua funcionalidade é semelhante à união do forK ) com o exec( )' ou seja' o comando

spawn( ) coloca em execução sempre um processo novo, o qual começará a executar do

início, como se estivesse sendo executado do prompr do sistema operacional' Nada impede

que o processo a ser gerado seja o mesmo que está em execução, porém não serão mantidas

as características, (variáveis, contador de instruções' etc')'

Para as situações 2, 3 e 4, descritas anteriormente, não há problema em usaf o

spawn( ) no PVM-Vr95, visto que é exatamente isto que é feito no PVM (forK ) + exec( ))'

Na situação 1, entretanto, o protocolo responsável por inserir novos hosts na máquina

virtual necessita que o Pvmd' contenha algumas das cãnfigUrações jâ realizadas pelo Pvmd

mestre.

Pa¡a solucionar este problema no PVM-W95, o protocolo de inserção de novos

hosts foi alterado. A mudança significativa no protocolo é que o Pvmd' não é executado

somente quando há necessidade de novos hosts, visto que esse necessita ter algumas das

configurações do Pvmd mestre. O Pvmd' é criado logo io começo da execução do Pvmd

mestre, executando inicialmente com o status de mestre até que possua as configurações
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necessárias para inserir Pvmds escravos, sendo retirado de execução somente quando a

máquina virtual é desfeita.

O Pvmd' também poderia ser colocado em execução toda vez que fosse necessário

incluir novos hosts, porém levaria mais tempo para acerta¡ sua configuração, visto que esta

seria feita desde o início. Preferiu-se, portanto, possuir mais um processo em execução no
åosf mestre, do que perder este tempo na inclusão de novos hosts.

Devido ao Pvmd' permanecer em execução, a parte do protocolo responsável por
pedir o seu término após a inclusão dos l¿osls teve que ser cancelada (mensagens foram
canceladas e/ou inseridas). Os procedimentos responsáveis por manipular a "queda" da
máquina virtr¡al também foram alterados para que, além dos Pvmds mestre e escravos, o
Pvmd' também fosse cancelado.

5.5. Libpvm no PVM-W95
A biblioteca Libpvm é composta pela classe PvmlCtrl e pelas funções responsáveis

pela interface com a aplicação paralela ( Figura 5.1(a) ). A classe PvmlCtrl herda da

PvmBase os métodos e estruturas de dados necessários à comunicação e à manipulação dos
pacotes e dos databufs que compõem as mensagens. As funções responsáveis pela interface
apenas realizam o acesso dos métodos disponíveis na PvmlCtrl.

Ao contrário do Pvmd, o qual é um arquivo executável (.exe), a Libpvm é uma
biblioteca de ligação dinâmica (.dll).A vantagem desse tipo de biblioteca é que sua união
com a aplicação paralela é feita somente em tempo de execução e não em tempo de
compilação, como as bibliotecas estáticas (,lib), reduzindo assim o tamanho do arquivo
executável da aplicação. Outra vantagem, ainda mais importante, é que quando dois ou
mais arquivos executáveis necessitam da mesma .dll, apenas uma cópia desta é inserida na
memória, fazendo com que todos os arquivos executáveis compartilhem do mesmo código
e economizem recursos computacionais (no caso a memória).

Na classe PvmlCtrl estão encapsuladas todas as estruturas de dados e todos os

métodos discutidos nas seções 4.6 e 4.7 do capítulo anterior. A classe PvmlCtrl é
responsável por:

oimplementar os codificadores e decodificadores (XDR, Foo, Raw e outros),
utilizados para enviar mensagens entre plataformas heterogêneas;

oconectar e desconectar a tarefa no PVM-V/95;

ocriar os mecanismos de comunicação entre processos necessários para que a tarefa
comunique-se com o Pvmd e/ou com outras tarefas;

ocontrolar e manter as mensagens recebidas e/ou enviadas pela aplicação paralela ao

Pvmd ou a outras tarefas. Para que isso seja feito a PvmlCtrl mantém protocolos
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de comuni cação do PVM (Pvmd=+Tarefae Tarefa+Tarefa), os quais estabelecem

a maneira com que cada mensagem deve ser elaborada e como deverâ ser recebida

cada mensagem de resposta, se for o caso;

oimplementar as rotinas necessárias para, a criação e gerenciamento de grupos de

tarefas. No PVM essas rotinas estão implementadas em uma biblioteca separada,

conforme descrito na seção 4.8. Para o PVM-W95 optou-se por não separá-las'

visto que não representam um aumento significativo no tamanho do código e' com

relaçãó a futuras manutenções, a união das bibliotecas também não acrescenta

nenhum problema aparente;

oimpedir que a aplicação paralela possa ter acesso a outros recursos (métodos e/ou

estruturas de dados) que não os permitidos. Para permitir ou não o acesso' a classe

decla¡a seus recursos como públicos ou privados, respectivamente'

5.6. UNIX x Windowsg5: Diferenças SignifÏcativas para

o PVM-\rygs
O UND( e o Windowsgj possuem inúmeras diferenças, porém, nem todas são

percebidas, ou seja, não afetam o PVM-W95. Isto deve-se principalmente a dois fatores:

nem todos os recursos do UND( são utilizados pelo PVM e muitos dos recursos utilizados

no UNIX, não disponíveis automaticamente, possuem um comando similar no Windows95'

Dentre as diferenças percebidas (devido à necessidade de uso) destacam-se a

ausência do rsh( ) e do forK ) no V/indows95 (discutidos anteriormente) e a ausência de

um comando que envie um sinal assíncrono a outro processo, similar ao kíll( ) do UNIX'

O comand o kílt( ) do UND( tem por finalidade gerur um sinal, ou também chamado

de intemrpção de software (análoga a uma interrupção de hardwa¡e) em um outro processo

tTAN92l. O sinal recebido pelo processo pode ser tratado através de uma função

previamente especificada pelo comando signat( ). No Windowsg5, através do Borland C++

+.5 epossível receber um sinal, mas este é enviado somente pelo próprio processo através

do coman do raíse( ). Não foi encontrado outro comando que possa enviar um sinal de um

processo para outro, de modo similar ao kill( ) do UNIX'

O PVM utiliza o par de comandos kitt( ) e signøt( ) toda vez que uma falha ocolre

na máquina virtual e um processo precisa ser avisado disto. Por exemplo, antes do Pvmd

encerïaf suas atividades, é enviado por ele um sinal para todas as tarefas sob sua

supervisão para que estas também sejam eliminadas'

para cada caso onde a intemrpção de software foi utilizada, deu'se uma solução

alternativa. No caso do exemplo, as tarefas "suicidam-se" quando percebem a ausência do
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Pvmd, através da "queda" da conexão estabelecida com ele. Isso pode não ser uma ótima

solução, mas resolve (em alguns casos parcialmente) a falta dos sinais entre os processos.

5.7. O que falta no PVM-W95
Alguns poucos módulos do PVM não foram incluídos no PVM-W95, os quais, de

modo geral, não afetam os objetivos deste projeto. O motivo para a ausência desses

módulos, está relacionado principalmente com o tempo necessário para as suas

implementações, visto que esses não impedem o desenvolvimento/execução das aplicações

paralelas, nem tão pouco que outros projetos de pesquisa possam ter continuidade a partir

desta versão inicial do PVM-W95.

Os módulos não implementados são:

oPvmConsole: este módulo é um aplicativo desenvolvido sobre a Libpvm, o qual,

utilizando a interface PVM disponível para aplicações paralelas, permite: incluir e

remover hosts, visualizar quais tarefas estão em execução, configurar e desfazer a máquina

virhral, entre outras possibilidades. Todos os recursos disponíveis no PvmConsole também

estão disponíveis para as aplicações do usuário. A ausência do PvmConsole não é,

portanto, um impedimento para a execução paralela.

oXPVM: este módulo é um aplicativo desenvolvido sobre a Libpvm e com uma

interface grâfica no padrão X-rWindows. O XPVM permite uma melhor visualização de

todos os recursos disponíveis no PvmConsole, incluindo monitoramento de desempenho

da máquina e também depuradores. O XPVM apresenta informações sobre a configuração

afual da máquina virtual e o status de cada host, mostrando quais mensagens estão sendo

enviadas e o que está fazendo cada tarefa em execução.

¡XI)R: este padrão de codificação não foi implementado nesta primeira versão do

PVM-V/95, visto que um dos objetivos iniciais era simplesmente permitir a execução

paralela no V/indows95. Os outros padrões, entretanto, foram desenvolvidos'e possibilitam

a codifïcação dos dados para uma eventual troca de mensagens entre plataformas

heterogêneas.

5.8. Considerações Finais
Neste capítulo foram apresentadas as principais características de implementação do

PVM-W95, destacando as modificações feitas no código do PVM para que este se adapte

aos objetivos propostos para o desenvolvimento deste projeto.

A orientação a objetos destaca-se como uma das principais vantagens do PVM-

\V95, através da qual, seu código pôde ser modularruado e reutilizado em várias situações.

85
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A classe Taskcom é o maior exemplo disto e permite vantagens que são fáceis de serem

percebidas, com relação a futuras manutenções'

As diferenças dos sistemas operacionais uND( e v/indows95 são as responsáveis

pela dificuldade de se transporraf o iooigo do PVM. A falta do rorw ) e do rsh( ) são os

melhores exemPlos disto.

A implementação deste projeto consumiu cerca de 9 meses de trabalho pafa o seu

desenvolvimento. Destes 9 meses, 4 foram para o estudo detalhado do código do PVM, que

é falho em relação a uma documentaçao mais específica de sua estruturação e dos recursos

utilizados pelo sistema. A indefiniiao do lançamento do Windowsg5' o qual se deu

oficialmente no segundo semestre de 1gg5, ta¡rrbém contribuiu para aumentar o tempo' Foi

cogitada na época, a possibilidade de se usar o VÍindowsNT' porém os seus requisitos de

hardware, impuseram muitas dificuldades'

o PVM-W95 não é a única versão do PVM feita para o Mícrosoft windows' um

trabalho semelhante ao apresentado neste capítulo é o desenvolvido por Alexandre Alves

(desenvorvido concomitantemente e independentemente a este trabalho), na universidade

de Coimbra em portugal, o qual é denominado WPVM IALV95]. Segundo o autor o

wpvM é o resultado de um trabalho de mestrado, concluído em outubro de 1995' sendo

desenvolvido com características semelhantes ao PVM-w95 e possuindo' a princípio'

algumas diferenças básicas:

onão foi relatado o uso da orientação a objetos;

oa implementação da comunicação, embora utilize a mesma versão de

sockets (winsock 1.1), não foi desenvolvida através de uma classe como a

TaskCom,discutidanestecapítulo(seção5'3);

¡o wpVM possui, atualmente, algumas características a' mais que o

PVM-W95 como: uma versão para aplicações 16 bits (não foi incluída uma

versãopara16bitsnoPVM.IVgS,semelhanteàutilizadanoWPVMpor
não ter sido julgada relevante no atual estágio das aplicações paralelas) e um

aplicativo cãminterfac e grátfrca,análogo ao PvmConsole (seção 5'7)'
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Capítulo 6

avaliação de Desempenho do PVM'\ry95

Este capítulo descreve a avaliação de desempenho do PVM-Vr95' São apresentados

os objetivos de se fazera avaliação , a'técnicautilizada para aobtenção e análise dos dados

e, finalizando o capítulo, os resultados alcançados são discutidos'

6.L. Considerações Iniciais
Considerando-se que um dos objetivos principais da computação paralela é melhorar

o desempenho das aplicações seqüencåi, " 
qu" o PVM-W95 permite o desenvolvimento e

execução de aplicações paralelas sobre urna plataforma distribuída' diferente das

comumente utilizadas, é desejável a apresentação da eficiência obtida'

Paraaavaliaçãodedesempenho,oPVM-V/g5foicomparadodeduasmaneiras
distintas. Na primeiia o PVM-W95 foi comparado com o PVM' demonstrando se houve

diferenças significativas de desempenho enfie os dois ambientes de passagem de

mensagens. Para a comparação, o pVff¡ deveria ser executado no mesmo hardwa¡e que o

PVM-W95, utilizando, por exemplo, o LINUX como versão do UND( para PC' Isso

permitiria que os tempos obtidos não fossem alterados em função dos tipos diferentes de

computadores. Essa comparação embora fosse a melhor, não pôde ser realizada neste

trabalho devido à impossibiti¿a¿e de se instalar uma rede LINUX (ou similar), no

laboratório onde o pvM-wg5 foi desenvolvido e testado. Não foi possível, em tempo

hábil, adquirir o hardware necessário pafa a instalação de uma versão do UNIX'

Na segunda maneira o PVM-V/95 foi analisado em função da eficâcia do algoritmo

paralelo utilizado. Tem-se consciência que os fatores que norteam a eficiência de uma

aplicação paralela é, principalmente, o algoritmo paralelo utilizado e não o PVM-W95 (no

caso), porém, o objetivo da análise é demonstrar se é possível reduzir 9 
tempo de execução

de uma aplicação seqüencial executada na mesma plataforma que o PVM-V/95' além de

verificar qual o ,pr"dup alcançado em relação ao algoritmo paralelo executado em apenas

L host.

As avaliações foram feitas da seguinte maneira. Para coletar os tempos de execução

do PVM-W95 foram utilizados PCs conectados através de uma rede padrão ethemet'

utilizando o Sistema Operacional Windowsgj e o compilador C da Borland
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(Borland Cr-r 4.5), disponíveis no Laboratório de Sistemas Digitåis (LaSD)' Os

equipamentos utilizados foram:

I - PC 486DX4-1O0, L2 MbYtes RAM;

1 - PC 486DXcZ-66,24 MbYtes RAM;

1 - PC 486DX2-66,20 MbYtes RAM;

I - PC 486DX2-66, t2 MbYtes RAM;

Para coletar os tempos de execução do PvM foram utilizadas as máquinas "'suN

sPARCstations" disponívei, no Laboratório Didático e cientlfico de computação (LDCC)

do ICMSCruSP, conectadas por uma rede padrão ethemet, utilizando o Sistema

operacional sunos 4.1.3-U1 e o compilador c da suN Mícrosystems, Inc' (cc - incluso na

versão 4.1.3-U1). As esøções utilizadas foram:

1 - SPARCs tationí, 7 0 ll.4.Hz, 32Mbytes RAM;

I - SPARCstation2,4O MHz, l6Mbytes RAM;

I - SPARCstationl,2OMHz,l2 Mbytes RAM;

I - SPARCs tation SLC, 20 MHz, 8 Mbytes RAM'

Analisando-se os hosts utilizados nas duas plataformas, observam-se que os PCs

utilizados no LaSD são mais homogêneos, pois, dos quatro computadores utilizados'

apenas um deles é diferente em termos de potência computacional' No LDCC' entretanto'

todos os quatro computadores são diferentes, permitindo-se prever que haverá uma maior

variação nos temPos coletados.

o fato do uND( ser multiusuário também afeta diretamente o desempenho de

qualquer aplicação paralela. Considerando esta característica, os tempos foram coletados

em horários de pouca utilização dos laboratórios (finais de semana, à noite e feriados)'

minimizando, portanto, a existência de mais processos concolrentes nos equipamentos' É

importante salientar, porém, que mesmo reduzindo-se o número de possíveis usuiirios

devido ao horiário, não se pode garantir que, depois de iniciada a execução de uma

aplicação, outros usuários não tenham acesso externamente às máquinas utilizadas para

fõrmar a máquina virtual, gerando assim possíveis diferenças nos tempos de execução'

L,onge de se desejar estabelecer a eficiência do PVM-W95 para qualquer aplicação

paralela, o estudo realizado tem por objetivo:

.verificar qual a relação existente entre o desempenho do PVM e do PVM-

Vf95, considerandó as duas plataformas específicas existentes no

ICMSCruSP e a aPticação executada;

overificar se é possível, através do PVM-V/95, obter aumento de desempenho

nas aplicações seqüenciais desenvolvidas e executadas para a mesma

Plataforma (PCs e Windows95)'
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6.2. Aplicação Paraleta Utilizada
A aplicação escolhida para avaliar o desempenho do PVM-W9S é a versão paralela

do método de ordenação quiclcsorr, descrita detalhadamente no Apêndice C. Alguns fatores
levaram à escolha dessa aplicação, destacando-se:

.a aplicação, por não necessita¡ de gfandes recursos de programação, é, fárcil
de ser desenvolvida, compreendida e depurada;

opermite modificar o número de elementos a ordenar, sem que sejam

necessárias muitas alterações no código. Isto permite avaliar o PVM-V/95
em função do tamanho das mensagens que a aplicação deve enviar ou
receber;

oé possível aumentar a granularidade de cada processo de duas maneiras. Em
função da comunicação, ou seja, com mais elementos para ordenar e em
função do número de vezes que os processos ordenam o mesmo vetor,
aumentando assim a granularidade sem aumentar a comunicação.

Obtiveram-se 4 tempos de cada execução da versão paralela do quicksort, conlorme
mostra a Figura 6.1. O tempo para enviar e receber os subvetores, inclui também o tempo
de ordenação de cada subvetor. É importante salientar aqui que este tempo é limitado pelo
processador mais lento da máquina virtual (Figura 6.2), visto que somente depois de ter
recebido todos os subvetores é que o procedimento realiza a união dos subvetores
ordenados.

total

Processo

Gerar aleatoriamente elementos;

Criar a máquina paralela virtual;

Criar as tarefas paralelas;

Enviar subvetores desordenados ;

Receber os subvetores ordenados;

Fazer aunião dos subvetores ordenados,

gerando um único vetor ordenado.

Tempo para gerar as tarefas

Tempo para enviar todas as mensagens, os

processos quickordenarem os subvetores e

todas as mensagens serem recebidas

Tempo para que o processo ordena intercale

(unir) os subvetores ordenados, gerando um

único vetor ordenado.

Figura 6.1 - Tempos Coletados para Análise na Versão Paralela do Quiclcsort
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O quiclcsort foiexecutado variando-se três características importantes:

.o número de lrosfs: a versão paralela foi executada com I' 2' 3 e 4 hosts'

Foi executada tarnbém uma versão seqäencial do quicksorf (sem nenhuma

tunção do PVM-V/95 ou do PVM);

oo tamanho das mensagens: foram ordenados vetores com 1'010' 10'150'

101.600 e 305.900 elementos inteiros. considerando-se que cada fragmento

de mensagem no PVM pode enviar atê 4064 bytes (Figura 4'4) e o tþo de

dado intiiro ocupa 4 bytes, os tamanhos representam mensagens com I

fragmento,l0fragmentos,l00fragmentose300fragmentos
respectivamente;

.a granularidade: para se aumentar a granularidade de cada processo' sem

aumentar, entretanto, o tamanho de cada mensagem' foi inserida nos

processos quick, descritos no Apêndice c, uma estrutura de repetição' A

estruh¡a de repetição força qut o subvetor, depois de recebido, seja

ordenado mais de uma vez. Os subvetores foram ordenados 1' 50 e 100

vezes, sendo as diferentes granularidades denominadas neste trabalho de

granularidade 1, granularidade 50 e granularidade 100 respectivamente'

Figura6.2-TempoColetadoparaEnviarlReceberMensagens

As três características descritas foram combinadas' ou seja o quiclcsort foi executado

60 vezes (5 n" de hosts x 4 tamanhos de mensagens x 3 granutaridades)' tanto no PVM-

Gerando os
Processos

Quick

\

Subvetores

Subvetores

ilNTISITTIVüI

rÏilililMlm

f.]lllililmrtm

Tempo

Frocesso
Ordena

Ti:mpo para enviar e receber

todas as mensagens

Processo

Quick

Processo

Quick
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V/95 quanto no PVM. Cada uma dessas combinações foi executada 100 vezes' com o

objetivo de fornecer um número significativo de execuções. No total portanto, o quiclcsort

foi executado 12.000 vezes.

considerando a utilização de hosts com diferentes potências computacionais' as

Tabelas 6.1 e6.2 descrevem em qual host cada processo foi executado'

Tabela 6.1 - Hostsutilizados para cada ta¡efa no window

Tabela 6.2'Hosts utilizados para cada tarefa no UNIX

6.3. Técnica utili zadapara a l,lf,átlise Estatística

O objetivo da análise estatísticaéverificar se as diferenças de tempo observadas

enrre o pvM e o pvM-w95 são estaristicamenre significarivas [ACH95] tBox78l. Para

tanto são elaboradas hipóteses, as quais são passíveis de aceitação ou rejeição' As

hipóteses elaboradas de acordo com os dados obtidos são:

oHipóteseA:PVMémaiseficientequeoPVM-W95'Estahipóteseé
utilizada quando os valores obtidos com o pvM são significativamente menores que

os obtidos com o PVM-W95'
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oHipórese B: pVM-w95 é mais eficiente que o PVM. Hipótese utilizada

quando os valores obtidos com o pvM-w95 são significativamente menores que os

obtidos com o PVM.

Sobre as hipóteses acima, tanrbém conhecidas como hipóteses alternativas (H1), são

anexadas duas hipóteses comprementares, chamadas de hipóteses nulidades (Ho). A

hipótese (Ho) nulidide é a negação da hipótese alternativa (Hr) tAcHgsl tBoxTSl'

para se determinar estatisticamente qual hipótese pode ser aceita, tenta-se provar a

hipótese nulidade. Caso não se consiga provar, a hipótese alternativa é aceita'

para se realizar a análise estatística dos tempos coletados faz-se, portanto' os

seguintes testes de hiPóteses:

opara as amostras onde o tempo do PVM < tempo do PVM-W95

HAo: pMS > PMV/

HAr: pMS < ¡rMW

opârâ as amostras onde o tempo do PVM > tempo do PVM-W95

HBo: PMS < PMW

HB1: pMS > PMW

onde: HAo e HBo são as hipóteses nulidades;

HAr e HBr são as hipóteses alternativas;

pMS é o tempo médio de execução do PVM nas SUN SPARCstations;

pMVf é o tempo médio de execução do PVM-V/95'

A estatística dos testes de hipóteses acima é dada por:

X -X
IZ

n

sun wln

S S
a

wln+
n

sun wrn

onde: X e x são as médias amostrais dos tempos obtidos com o
sun

PVM (nas SUN SP
wln

ARCstations) e com o PVM-W95, respectivamente;
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S'.- , St - são as varianças amostrais para o PvM e para o PVM-W95
sun wm

respectivamente;

n e 1l representam o tamanho das amostras para o PVM e PVM-W95
sun wln

respectivamente.

Para um nível de significância (a) igual a 0.01, isto é, desejando-se estar correto no

mínimo em 99Vo das vezes que a análise estatística for feita, pode-se rejeitar a hipótese

nulidade quando Z ultrapassa¡ o limite fornecido por 20,01, o qual é' 2.33. O valor de zo,ot ê

fornecido pela Tabela de Distribuição Normalizada [ACH95].

Para o teste de hipóteses A, rejeita-se a hipótese HAo: pMS > pMVf caso o valor

obtido para Z seja inferior ou igual a -2.33 (Z < -2.33), ou seja, o PVM é

significativamente mais eficiente que o PVM-W95 [ACH95].

Para o teste de hipóteses B, rejeita-se a hipótese HBo: pMS < pMVf caso o valor

obtido para Z seja superior ou igual a 2.33 (Z > 2.33), ou seja, o PVM-W95 é

significativamente mais eficiente que o PVM [ACH95].

6.4. Análise dos Resultados Obtidos
Os principais tempos obtidos estilo organizados em 5 tabelas, as quais são

apresentadas no final desta seção. Cada tabela agrupa os tempos para um determinado

número de hosts; por exemplo, a Tabela 6.4 possui os tempos pertencentes à execução

seqüencial, a Tabela 6.5 para execução com I host, a Tabela 6.6 para 2 hosts e assim

sucessivamente até a Tabela 6.8.

O milisegundo (ms) é a unidade de tempo utilizada para representar a média das 100

execuções feitas. Além da média, pârâ cada combinação de hosts, n" de elementos e

granularidade (citadas na seção 6.2), são apresentados também os valores da variança e

desvio padrão, necessários à análise estatística.

As Tabelas 6.9 até 6.12 apresentam os resultados obtidos com a estatística dos testes

de hipóteses (discutidos na seção anterior). Além do valor de Z são apresentados: a

hipótese utilizada (A ou B) e o resultado da inferência sobre HAo ou HBo.

Analisando-se as tabelas com as estatísticas dos testes de hipóteses, obserya-se que a

grande maioria dos tempos apresentam diferenças significativas entre o PVM e o PVM-
W95. Os valores são estatisticamente iguais nos seguintes casos:

opara unir os subvetores ordenados quando a execução é com I host, pata

101.600 elementos e com granularidade 1 (Tabela 6.9);
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ono tempo total de execução e no tempo pafa enviar e receber os subvetores

quando a execução é com I host, para 101.600 e 305'900 elementos e pafa

as granularidades 50 e 100 (Tabela 6.9).

.para unir os subvetores ordenados quando a execução é com 3 hosts, para

1.010 elementos e com granularidades 50 e 100 (Tabela 6.11);

opara unir os subvetores ordenados quando a execução é com 3 hosts, para

101.600 elementos e com granularidade 100 (Tabela 6.11);

.p¿na unir os subvetores ordenados quando a execução é com 4 hosts, para

1.010 elementos e com granularidades 1 e 100 (Tabela 6.12);

DO SPEEDUÉ Do PVM-\rygs. Analisando-se os tempos pertencentes à

granularidade 1 (Tabelas 6.4à6.8 e Gráfico 6.1) pode-se observar que a versão seqüencial

no V/indows95 foi mais eficiente que todas as suas execuções paralelas, mesmo com um

número grande de elementos para ordenar- Isto deve-se à relação do temPo de

processamento x custo de geração/comunicação de processos, ou seja, o temPo que o

quicksort utiliza para ordenar os subvetores não é suficiente para compensar os custos

envolvidos na geração e comunicação dos processos concolrentes no rWindows95

As execuções com granularidades 50 e 100 apresentam um quadro diferente, onde

ambas as execuções paralelas possuem um ganho em relação à seqüencial.

Tomando-se como exemplo os tempos obtidos com 305.900 elementos e

granularidade 100, e também os tempos obtidos com 10.150 elementos e granula¡idade 50,

têm-se como speedup e eficiência os valores mostrados na Tabela 6.3 e nos Gráficos 6.2 e

6.3.

Tabela 6.3 - Speedup e eficiência no PVM-W95'

3 Embora o ciílculo do speedup e da eficiência tenham como base o algoritmo paralelo executado em I åosr (seção

3.2.3) enão o algoritmo seqtiånciat do quicl<sort,estaseção também fazumacomparação com a versão seqüencial'
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O speedup e a eficiência no PVM-V/95 foram considerados excelentes, sendo

determinados diretamente pela relação geraçãolcomunicação de processos x granularidade'

outra característica consid eradafoi a regularidade dos valores obtidos, com o número de

hosts adicionados impondo um custo computacional cada vez maior e, conseqüentemente'

reduzindo a eficiência alcançada.

con¡p¡.n¡.çÃo uo pvM-w9s corvr o pvM. Arém das Tabelas 6.5 à 6.8, os Gráficos

6.4 a6.7 demonstram os resultados obtidos com a comparação entre os dois a¡nbientes de

passagem de mensagens.

Analisando-se os valores obtidos com a eranularidade 1 para qualquer número de

hosts e qualquer número de elementos utilizados verifica-se que o PVM obteve um

desempenho melhor que o PVM-W95, o mesmo ocorrendo para ordenar 1.010 elementos

com 2. 3 e 4 /¿osrs (com as 3 eranularidadesl. A característica em comum nesses dois casos

" 
qu" a relação granutaridade das tarefas x geração e comunicação ê ruim, ou seja, o tempo

utilizado é determinado mais pela comunicação do que pelo processamento em si'

Nos casos com um maior número de elementos (10.150. 101.600 e 305.900), com

maior granularidade (50 e 100) e com 2.3 e 4 hosts. onde os tempos de processamento de

cada tarefa são maiores, o pVM-W95 obteve melhores resultados. Considerando que os

equipamentos utilizados para executar o PVM-V/95 possuem uma potência

cómputacional maior que os utilizados pelo PVM (ver Tabela 6.4), esse desempenho

superior pode estar afetado por um processamento mais nipido durante a ordenação de cada

subvetor.

Nos valores obtidos com a execução de apenas L hos!, a situação comporta-se

diferente, visto que o pVM utiliza outro protocolo para a comunicação entre tarefas

pertencentes ao mesmo host: a Família de Protocolos do Domínío UNIX. Mesmo para

grandes números de elementos (101.600 e 305.900) o PVM-V/95 e o PVM não

ãpresentam diferenças significativas. Isso pode estar relacionado à maior eficiência do

protocolo empregado, effi comparação ao protocolo da Família Internet utilizado para

tarefas em hosts remotos. porém essa hipótese não pode ser considerada conclusiva, pois as

plataformas utilizadas possuem várias características diferentes, as quais, potencialmente,

influenciam diretamente os tempos mostrados

para todas as comparações realizadas nesta seção foi considerado o tempo total de

execução. Analisando-se porém os tempos parciais (também coletados), observa-se que

para todas as médias calculadas o tempo necessário para gerar os processos concorrentes

foi maior no PVM-V/95 do que no pVfr,f (Tabelas 6.5 à 6.8). Uma provável responsável

pela perda de desempenho talvez seja a função spawn( ), utilizada para gerar processos

concorentes no Windowsg5, em substituição à syscalt fork( ) do UND(. O fato da'geração

de novas tarefas no pVM-W95 ser mais demorado que no PVM, pode ser um dos

responsáveis pela perda de eficiência verificada com baixa granularidade'



Elem.

1.0 l0

10.150

101.600

305.900

Plataforma

Windows95

Windows95

Windows95

Windows95

Desv. Padrão

Variança

Média (ms)

Medidas

SEQÛENCIAL

Desv. Padrão

Variança

Media (ms)

Media (ms)

Desv. Padrão

Desv. Pad¡ão

Variança

Média (ms)

.87

0.76

5.74

Tempo

Total

2.34

5.48

75.91

6211.74

78.81

59.98

3598.72

2955.87

Gerar

Proc.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tempo

Env./Rec.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

Unir

Subvet

0l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.99

63.87

282.95

Tempo Total

102. l3

10430.76

3700.36

841072.31

44780.59

917-10

2703.38

7308250.50

145981.1

0

0

0

Gerar

Proc.

0

0

0

0

0

0

c

0

Tempo

Env./Rec.

0

0

0

0

0

0

0

GRANULARIDADE: 50 ORDENAçÕES

0

0

0

Unir
Subvet.

0

0

0

0

0

0

Tempo ToÞl

I 1.05

t22.13

565.01

186.94

34944.80

7393

902r8.87

2238.35

5010213.00

5362.03

28751392.00

292671.75

0

0

Gerar

Proc.

0

0

0

0

Tempo

EnvJRec.

0

Unir
SubveL

GRANULARIDADE: lOO ORDENAçÕES

0

0

0

0

Tabela 6.4 - Tempos de execução da versão seqüencial'
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101.600

10.150

1.010

Elem.

305.900

PVM-W95

PVM-W95

PVM-W95

PVM-W95

Plataforma

Desv. Padrão

Variança

Média (ms)

Desv. Padrão

Variança

Média(ms)

Desv. Pad¡ão

Variança

Média (ms)

Desv. Padrão

Variança

Média (ms)

Medides

N'DE HOSTS: 0l

375.09

140695.95

t344t.14

106.63

11369.34

5147.s

128. 15

16421.30

t2t2.29

80.23

6436.10

827.60

Tempo

Total

14.88

22t.3t

303.80

17.34

300.77

302.93

15.85

25t.33

300.39

t4.32

205.00

297.69

Gerar

Proc.

287.7A

104.1 t

10838- l4

4579.68

125.51

t5753.56

893. l4

82770.92

12302.59

80.1 1

6417.60

528.46

Tempo

EnvJRec.

268.39

265.03

4.49

20.14

18.7ó

l19.02

14166.90

834.75

r6.38

o;t4

0.55

1.45

Unir
SubveL

GRANTJLARIDADE: 01 ORDENAçÃO

48970. l5

3l14.06

9697369

r 57136.81

831.18

690864.31

t4t.97

20t55.46

4867.09

58.36

3405.63

I 136.61

Tempo Total

18.39

338.04

305.62

t4.74

2t7.23

300.76

13.00

169.1 I

302.38

12.74

16t.24

298.88

Gerar

Proc.

3040.21

832.1 I

692403.25

48399.66

t44.61

20913.18

4546.t5

9242875

r55978.55

59.45

3533.78

836.43

Tempo

EnvJRec.

169.23

28637.48

852.66

20.6t

424.72

269.73

7.90

62.37

18.56

0.46

0.21

l-3

Unir
SubveL

GRANTJLARIDADE: 50 ORDENAÇõFS

5475.6t

29982368

302939.53

1784.55

3t84624

94106,04

196.18

38486.79

8639.58

72.96

5322.6'.1

1429.91

Tempo Total

t9.t4

366.38

310.57

16.3'1

268.09

304.49

15.75

248.03

306.01

t2.34

152.30

295.89

Gerar

Proc.

93534.21

197.71

391 I1.04

8312.43

5454.18

29748056

301791.84

1787.41

3194820.75

73.34

5378.36

1132.63

Tempo

Env.lRec.

20.32

4t2.97

267.28

9.48

89.94

2t.14

0.82

0.66

1.39

Unir
Subvet.

GRANT]LARIDADE: lOO ORDENAÇÕES

I12.8 t

12726.O8

837. l9

Tabela 6.5 - Tempos de execução para I host.
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Elem.

1.010

10.150

101.600

305.900

PVM-W95

Plataforma

PVM-W95

PVM-W95

PVM-W95

Média (ms)

Desv. Padrão

Variança

Média (ms)

Medidas

N" DE IIOSTS: 02

Desv. Padrão

Desv. Padrão

Variança

Média(ms)

Media (ms)

Desv. Padrão

347t7.29

1735.00

134.79

t8167.20

1347.66

Tempo

Total

l 86.33

4r9.87

17628E.83

6t04.72

300.15

90091.44

t4674.23

1250.3

597.69

38.74

1501.0

589.04

Gerar

Proc.

ó00,46

35.36

35.27

t244.2

49.96

2495.9

608.98

15898.49

756.45

Tempo

Env./Rec.

182.33

33242.E8

ttt2.44

126.09

5272.13

423.24

t79t32.90

304.58

92766.30

13347.28

1.0?

2.11

Unir
Subvet.

GRANT,LARIDADE: OI ORDENAçÃO

2.31

5.6r

24.87

1.04

t2.54

232,13

3.54

2.z',t

5. l6

7t7.n

3635.61

141.08

19904.82

r572.50

Ternpo Total

457.41

209224.61

602.49

36998.34

269t2.86

1206.03

1454500.00

82989.41

29.60

876.01

592.13

Gerar

Proc.

40.16

1612.90

586.13

35.44

1255.90

603.34

594.78

35.73

1276.&

l3l. l6

t7203.95

978.31

Tempo

Env./Rec.

442.54

195805.16

3024.41

2607t

604.34

365223.34

t172.58

1374947.25

8rcn

0.68

0.46

2.06

Unir

Subvet.

GRANULAR¡DADE: 50

2.03

4.1I

25.13

26.11

681.64

237

767.1

170.54

29083.91

195.17

38092.25

1875.02

Tempo Total

401.87

161497.03

855.10

731 198.87

48072.9

ts2957

n6mt.25

7122220.00

31.51

992.93

593.02

Gerar

Proc.

32.86

l0?9.98

590.

42.58

1813.25

600.14

60

145.33

2460.80

38193.&

1279.84

Tempo

Env./Rec.

25361

465

195.43

472t3

t59.25

710041.56

6969321

15 1497. I

0.92

2.16

Unir
Subvet.

GRANLLARIDADE: 100 ORDENAçÕES

4.E2

23.26

25

I

s5087

858.91

Þ
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Tabela 6.6 - Tempos de execução pataz hosts.



1.010

Elem.

10.150

101.600

305.900

PVM-W95

Plataforma

PVM-W95

PVM-W95

PVM-W95

Média(ms)

Desv. Padrão

Variança

Média (ms)

Medidas

N" DE IIOSTS: 03

Variança

Média (ms)

Desv. Padrão

Variança

Desv. Padrão

Variança

Média(ms)

Desv. Padrão

238.05

5666ir.57

2227.32

140.94

19863.&

1484.42

Tempo

Total

I 158.52

1342t78.6

7397.68

831.64

691628.06

16548.30

49.65

2465.4

876.92

79.78

6365.3

908.21

Gerar

Proc.

29.30

858.42

876.92

50.20

2520.1

905.50

221.83

49208.80

1318.34

103.71

10755.E1

573.47

Tempo

Env./Rec.

I159.41

1344225.t2

6207.84

848.65

720209.06

14684.84

3.75

t4.M

32.06

0.92

0.84

2.14

Unir
Subvet"

01 ORDENAçÃO

3.24

10.51

3t2.46

4.92

24.20

957.96

4224.78

145.37

2tt32.0'1

1700.07

Tempo Total

954.5t

9t 1084.19

2056/..74

5ll.2l

261338.62

1979.35

3917835.75

63526.40

60.21

3624.47

881.30

Gerar

Proc.

897.09

54.04

2920.56

889.96

969.54

61.93

3835.19

83.75

'1014.72

494.05

2440E3.E1

3304.06

134.55

I 8104.84

815.85

Tempo

Env./Rec.

955.53

913031.81

t9353.47

t869.24

3494054.75

6t455.92

1.31

2.92

Unir
Subvet.

GRANULARIDADE: 50 ORDENAçÕES

314.18

2.38

5.68

30.76

l.l7

I100.94

14.01

196.41

234.25

54871.08

152.92

23384.81

I 806.09

Tempo Total

487971.31

36945.08

246.09

60558.65

5566.78

175 1.58

3068033.25

105063.38

698.55

66.72

4451.8',1

898.74

Gerar

Proc.

956.90

50.02

2502.40

899.98

64923.64

937.78

73.07

5339.49

254.80

19957.35

904.25

Tempo

Env./Rec.

25E.23

66682.06

4636.40

r4t.n

694.62

482494.50

35615.80

t744.61

3043890.50

103082.36

4.44

30.40

L-25

t.57

3. l0

Unir

SubveL

GRANT LARIDADE: 100 ORDENAçOES

372.38

2.t0

60.1 1

3613.49

264.88

70t59.94

to43.24
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Tabela 6.7 - Tempos de execução para 3 hosts.



305.900

101.600

l0-150

L010

Elem.

PVM-\ry95

PVM-W95

PVM-W95

PVM-W95

Plataforma

Desv. Padrão

Variança

Média(ms)

Desv. Padrão

Variança

Média (ms)

Desv. Padrão

Variança

Média(ms)

Desv. Padrão

Variança

Média (ms)

Medidas

N"DE IIOSTS: 04

1682.85

283t979.2

t0723.16

333.99

l l 1548.86

2866.9t

12t7.03

l48l r66.7

2t524.t0

152.83

23356.96

1830.92

Tempo

Total

46.42

2t5438

I 192.04

120.84

14602.42

r093.40

55.79

3l 12.10

1076.4A

54.24

2942.30

to67.20

Gerar

Proc.

t207.M

t456936.25

19070.M

1663.25

2766397.00

9234.40

336.44

I 13190.39

1747.56

149.0't

22222.25

760.26

Tempo

EnvJRec.

46.68

2 t78.85

1262.02

4.22

17.80

395.34

11.62

135.06

42.92

0.91

0.94

3.46

Unir
SubveL

GRANTJLARIDADE: OI ORDENAçÃO

r 7 I 98.86

242t.56

5863963.00

50504.22

1434.81

2058679.t2

799.t0

638568.50

4368.30

I 19.20

14207.87

1994.&

Tempo Total

344.91

I189ó1.9

1361.34

166.85

27840.50

I100.48

58.1 1

3376.25

1085.46

45.63

2081.92

1070.94

Gerar

Proc.

2246.56

5047M3.00

476M.76

1441.05

2076630.75

15685.28

802.99

644796.62

3243.t2

105.89

tt2t2.70

919.50

Tempo

EnvJRec.

4l3.lc

289.84

84008.73

1538. l2

41.92

1757.42

6.88

47.36

39.72

3.04

9.25

4.2C

Unir
Subvet.

GRAIIULARIDADE: 50 ORDENAçÕES

t922.03

36942t7.25

81904.98

863.03

7448t4.8t

28376.t2

928.03

861242.50

5552-84

l5 1.08

22826.18

2192.96

Tempo Total

71.t3

5059.69

I 198. l0

37.08

1374.59

I178.40

55.58

3088.94

t079.52

62.42

3896.79

1069.32

Gerar

Proc.

898.70

807657.44

26669.34

918.58

843796.12

4435.84

1900.51

361 1949.00

78947.44

136.58

I 8655.51

I 120.38

Tempo

Env./Rec.

307.55

94586.84

1759.44

I15.51

13342.62

528.38

1.94

3.77

37.48

0.44

0.19

3.26

Unir
SubveL

GRANULARIDADE: IIÐ ORDENAçÕES È
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Tabela 6.8 - Tempos de execução para 4 hosts.
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Tabela 6.9 - Estatísticas dos testes de hipóteses para I host.

lrc
F¡

t0r.600

1.010

No. de

Elem.

Resultâdo

Hipótese

z

Resultado

Hipótese

z

Medidas

Estatístic¡s

N" DE IIOSTS: 0l

Rejeita HAo

A

-51.06

Rejeita fllo
A

-27.6f

Tempo

Tolal

Rejeita HAo

A

-84.41

RejeitaHfu

A

-76.70

Gerar

Proc.

Rejeita HA,o

A

47.æ

Rejeia HA,o

A

-5.39

Tempo

Env./Rec.

Aceita HAo

A

-0.74

Rejeiø fIBo

B

7.73

Unir
SubveL

GRANI.ILARIDADE: 01 ORDENAçÃO

Accíta HAs

A

-t.27

Rejeia HBs

B

6.6',1

Tempo

Total

RejeitaHfu

A

48.30

RejeitaHfu

A

-75.21

Gerar

Proc.

Aceita HAo

A

-1. l9

Rejeita HBo

B

21.56

Tempo

Env./Rec.

Rejeita H.Ao

A

-10.9(

RejeiaHBe

B

8.06

Unir
Subvet.

GRANUL'ARIDADE: 50 ORDENAÇõrS

Aceita HA¿

A

-0.89

Rejeita fIBo

B

18.75

Tempo

Total

RejeiøHln

A

-49.31

Rejeita HAo

A

-77.83

Gerar

Proc.

Ac¿ita HAo

A

-0.85

Rejeita HBo

B

29.48

Tempo

Env./Rec.

Rejeita ll{o
A

-10.31

Rejeita HBo

B

7.61

Unir

Subvet

GRANT]LARIDADE: lOO ORDENAçÕES

ffiffi
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Tabela 6.10 - Estatísticas dos testes de hipóteses para 2 hosts.

l-.O
bJ

1.010

N". de

Elem.

r01.600

z

Resultado

Hipóæse

z

Medidas

Estatústicas

N'DE IIOSTS: 02

Resultado

Hipóæse

-58.t I

Rejeita HAe

A

45.79

Tempo

Total

Rejeita HAo

A

-96.72

Rejeita HAo

A

-107.31

Gerar

Proc.

Rejeita HAo

A A

-5 t.94

Rejeita HAo

A

-16.82

Tempo

Env.lRec.

Rejeita H.Ao

Rejeita HBs

B

10.33

Unir
Subvet.

GRANTJLARIDADE: O1ORDENAçAO

RejeitaHBo

B

6r.49 109.3?

Rejeita HAo

A

-42.24

Tempo

Total

HBs

B

-91.80

Rejeita HAo

A

-109.59

Gerar

Proc.

RejeitaHAo

A

A

-14.77

Tempo

Env./Rec.

Rejeita HBo

B

tt2.27

Rejeita HAo

B

18.34

Rejeita HBo

B

9.26

Unir

Subvet.

GRANTJLARIDADE: 50 ORDENAçÕES

Rejeita HBo

51.12

Rejeita HAo

A

-35.61

Tempo

Total

Rejeia HBo

B

-97.39

Gerar

Proc.

RejeitaHfu

A

:78.13

RejeitaHAo

A

ReþftaHAo

A

-t2.65

Tempo

Env./Rec.

Rejeita HBo

B

51.63

GRANTJLARIDADE: IIÐ ORDENAçÕF,S

10.19

RejeiøHBo

B

6.1l

Unir

Subvet.

RejeitaHBo

B
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Tabela 6.11 - Estatísticas dos testes de hipóteses para 3 hosts.

li
t,

1.010

N". de

Elem.

101.600

MDEHOSTS: 03

Resultado

Hipótese

z

Resultado

Hiñtese

z

Medidas

Estetístices

Rejeita Hfu

A

-26.60

Rejeitâ H&

A

4t.31

Tempo

Total

Rejeita HAo

A

-91.90

RejeitaHfu

A

-71.40

Gerar

Proc.

A

-22.84

RejeitaHfu

A

-9.51

Tempo

EnvJRec.

RejeitaHfu Rejeita HB6

B

20.32

Rejeita HB¡

B

4.34

Unir
Subvet.

GRANTJLARIDADE: OIORDENAÇÃO

59.55

RejeitaHfu

A

-37.82

Rejeita HBo

B

Tempo

Total

-66.70

ReþtaHfu

A

-8 1.85

Gerar

Proc.

RejeitaHfu

A

Rejeita HBo

B

60.46

RejeitaHAo

A

-3.56

Tempo

Env,/Rec.

B

44.91

Aceita HBo

B

1.58

Unir
SubveL

Rejeita HBo

GRANTJLARIDADE: 50 ORDENAÇÕF,S

Rejeita HBs

B

54.76

RejeiaHfu

A

-26.42

Tempo

Total

A

-60.96

RejeitaHfu

A

-75.41

Gerar

Proc.

Rejeita HAo RejeitaHBo

B

27.86

Rejeita HBo

B

9.80

Tempo

Env./Rec.

0.22

Aceita HB¡

B

1.09

Unir
Subvet.

GRANULARIDADE: 100 ORDENAçOES

Aceíta HBo

B
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Tabela 6.t2 - Estatísticas dos testes de hipóteses para 4 hosts.

lr
5

101.600

l.010

N'. de

Elem.

Resultado

Hipóæse

z

Resultado

Hipóæse

z

Medidas

Est¡tísticas

N"DEEOSTS: 04

Rejeita HA,o

A

45.90

Rejeita HAo

A

-52.74

Tempo

Tot¡l

RejeitaH.to

A

-51.48

RejeitaHfu

A

-64.61

Gerar

Proc.

A

-42.71

Rejeita Hrqs

RejeitaHfu

A

-23.22

Tempo

Env.lRec.

Rejeita HB¡

B

23.02

Aceita HBs

B

0.8?

Unir

Subvet.

GRANTJLARIDADE: OI ORDENAçÃO

RejeiøHBo

B

55.96

RejeitaHfu

A

45.26

Tempo

Total

Rejeita HAo

A

-35.45

RejeitaHfu

A

-86.20

Gerar

Proc.

Rejeita HBs

B

57.1 8

Rejeita HAo

A

-t4.34

Tempo

Env./Rec.

RejeitaHB6

B

8.49

RejeitaHfu

A

-3. l5

Unir
SubveL

GRANTJLARIDADA: 50 ORDENAÇÕES

Rejeita HBo

B

50. t9

RejeitaHA.

A

-43.61

Tempo

Total

A

-86.5 t

Rejeita HAo

A

-77.14

Gerar

Proc.

RejeitaHfu

B

50.93

Rejeita HAo

A

-13.58

Tempo

Env./Rec.

RejeitaHBo RejeitaHfu

A

-5.34

Aceita HBs

B

0.46

Unir
Subvet.

GRANULARIDADE: 100 OR.DENAçÕF,S

ffi
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Gráfico 6.1 - Comparações entre a versão seqüencial e as paralelas do PVM-V/95.
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Gráfico 6.5 - Comparações entre PVM e PVM-ÏW95 para 2 hosts.
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Gráfico 6.6 - Compafaçöes enüe PVM e PVM-W9S pæa3 lnsts.
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Gráfico 6.7 - Comparuções enûe PVM e PVM-\V95 para 4 hosts.
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6.5. Considerações Finais
O PVM-W95 possui dois bons parâmetros de comparação. O primeiro parâmetro é o

PVM, o qual permite verificar se o PVM-W95 não está com problemas graves de

desempenho, mesmo que a aplicação paralela apresente um ganho significativo em relação

a sua versão seqüencial (na mesma plataforma).

O segundo parâmetro é a versão seqäencial de um algoritmo paralelo, a qual

possibilita verificar se, utilizando o mesmo hardware e sistema operacional, o PVM-\V95
permite que uma aplicação paralela redtzao tempo de uma versão seqüencial.

Comparando o PVM-\M95 com o PVM, observam-se duas situações distintas:

.o desempenho do PVM-'W95 é, superior ao PVM nos casos onde a
granularidade é mais alta, ou seja quando o tempo total de execução é
influenciado mais pelo tempo de processamento do que pelo tempo de

comunicação;

.o desempenho do PVM-V/95 é, inferior ao PVM nos casos onde a
granularidade é mais baixa, ou seja quando o tempo total de execução é

influenciado mais pelo tempo de comunicação do que pelo tempo de

processamento.

Considerando a maior potência computacional dos equipamentos utilizados pelo

PVM-V/9í, hâ indícios de que a comunicação empregada no PVM-V/95 seja menos

eficiente que a comunicação empregada no PVM. Outro fator a se considerar é o tempo

adicional necessiário para a geração de processos concorrentes pela função spawn( ) no

PVM-W95.

Outra característica importante na comparação dos dois ambientes é a regularidade

dos tempos obtidos com o PVM-W9S. Jâ o PVM apresenta uma variação considerável, que

independe do usu¿irio, devido à característica multiusuiirio da platafonna e a grande

heterogeneidade das SUN SPARCstations utilizadas no teste.

Considerando as características da avaliação realizada neste trabalho, onde o
hardware utilizado é totalmente diferente nas duas plataforrnas, não se pode afirmar que os

dados obtidos sejam conclusivos. Por outro lado, porém, o estudo permite levantar
questões sobre o desempenho, as quais serão respondidas quando os dois ambientes

puderem ser compa.rados em uma mesma plataforma de hardware.

Comparando a versão paralela do quicksort com sua versão seqüencial, constata-se

que é possível, com o PVM-W95, melhorar o desempenho, desde que o algoritmo paralelo

seja eficiente. O speedup e a eficiência obtidos são determinados muito mais pela técnica

utilizada para criar o algoritmo paralelo do que pelo PVM-W95. Fatores como

minimização da comunicação e da geração de novas tarefas contribuem efetivamente para

alterar o desempenho das aplicações paralelas desenvolvidas para sistemas distribuídos.
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Considerando os dados apresentados neste capftulo, a aplicação escolhida e o
hardware utilizado, pode-se afirma¡ que o PVM-V/95 apresentou-se estável, permitindo

que aplicações paralelas possam vir a solucionar problemas computacionais complexos em

uma máquina paralela virtual, utilizando-se como plataforma: computadores pessoais e o
Windows95.
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Capítulo 7

Conclusões

Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho. As contribuições

principais e as dificuldades encontradas são discutidas, apresentando-se posteriormente

sugestões para trabalhos futuros, que servirão como diretrizes para a' continuidade do

trabalho aqui iniciado.

7 .1. Considerações Iniciais
Neste trabalho apresentou-se o PVM-V/95, um ambiente de passagem de mensagens

responsável por permitir a criação de uma máquina paralela virtual em computadores

pessoais utilizando o V/indows95.

Discutindo os principais aspectos das duas áreas onde este trabalho está inserido,

sistemas distribuídos e computação paralela, foram apresentados os motivos iniciais para o

surgimento de ambas as áreas e a posterior convergência, permitindo assim, a utilização da

"computação paralela distribuída".

A implementação do PVM-\V95 foi descrita detalhadamente, destacando-se as

características de seus componentes principais: o Pvmd e a Libpvm. Os protocolos de

comunicação empregados foram também abordados, enfatizando-se os detalhes

"escondidos" atrás de uma comunicação no PVM-W95, nem sempre percebidos.

Por último, a avaliação de desempenho do PVM-W95 foi apresentada e discutida,

permitindo que os tempos de execução sejam comparados e principalmente permitindo que

algumas questões interessantes possam ser levantadas.

7 .2. Contribuições deste Trabalho
Este trabalho apresenta uma série de contribuições, destacando-se:

opermitir a criação de uma máquina paralela virtual em ambiente Windows95,

possibilitando que os usuários dessa plataforma possam utilizar a computação

paralela; '

rpermitir que as aplicações desenvolvidas sobre o PVM possam ser executadas em

mais uma plataforma, largamente utilizada;
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opermitir que um maior número de possíveis usuários tenham acesso à computação

paralela, os quais não possuem uma plataforma UND( disponível e muito menos

uma máquina paralela real;

opermitir que cursos de programação concoffente possam ser viabilizados para uma

grande quantidade de universidades públicas brasileiras, as quais têm dificuldades

em manter os recursos monetários e de pessoal necessários para a execução da

computação paralela em outra plataforma;

opermitir que o Ambiente de Simulação Automático (ASiA) [SPO94a] [SPO94b],

desenvolvido para ser executado em Computadores Pessoais, possa utilizat a

computaç ão paralel a p ar a r ealizar Simulaç ão Di stribuída ;

opermitir que a Ferramenta de Auxflio ao Desenvolvimento de Programas Paralelos,

em desenvolvimento [CAL96], possa utilizar o PVM-V/95 como ambiente de

passagem de mensagens para a criação de algoritmos paralelos;

oservir como base para novas pesquisas no grupo de Programação Concorrente e

Sistemas Distribuídos, dentre as quais o Balanceamento Dinâmico de Cargas em

Plataformas Paralelas/Distribuídas j á está sendo investigado [SIL96].

7 .3. Dificuldades Encontradas
Dentre as dificuldades relacionadas abaixo, o tamanho do código fonte analisado,

foi sem dúvida a maior (33.000 linhas aproximadamente). Embora o código apresente uma

boa estruturação, a grande falha é a falta de uma documentação mais completa sobre os

detalhes de implementação (como, aparentemente, sempre ocorre). Como conseqüência da

falta de documentação, levou-se mais tempo para assimilar a informação inserida nas

listagens dos programas.

A seguir estão relacionadas algumas dificuldades que merecem ser destacadas:

¡indefinição do lançamento do Windowsg5, o qual se deu oficialmente no início do

segundo semestre de 1995;

.o gerenciamento de memória no V[indows95 foi modificado, tornando obsoletas as

funções responsáveis por este gerenciamento no Borland C++ 4.5;

oa utilização do Winsock I.I no Windowsg5, visto que esse não foi inicialmente

desenvolvido para esta versão do V[indows. Não se conseguiu, por exemplo,

bibliografia explicando se a interface tinha passado por alguma mudança ou se

continuava exatamente a mesma;

.effos do Winsock I.l não relacionados no manual, os quais contribuíram p¿ua

aumentar o tempo de desenvolvimento do PVM-W95
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oa geração de processos concorrentes, vis[o que o Windows95 não possui uma

syscall forÈ( ) assim como possui o UND(. A utilização do comando spawn( ) do

Borland C++ 4.5 não foi difícil, porém a necessidade de se duplicar o processo

atual, com todos os seus valores atuais, desencadeou uma série de mudanças no

protocolo efetuado entre o Pvmd e o Pvmd'

renviar um sinal para outro processo (uma intemrpção de software), visto que o

Windowsg5 não possui uma sy.rcall kíllO assim como possui o UND(. Para suprir

esta falta, o protocolo de saída dos Pvmds e das Tarefas foi alterado, pois utilizam
a syscall kil( ) para comunica¡ sua saída;

oa avaliação de desempenho do PVM-V/95, a qual gerou até discussões com os

responsáveis pelo LDCC, pois estes não compreendiam (ou não compreendem) a

real necessidade de se utiliza¡ os equipamentos em horários diferentes dos

"normais". Felizmente, riesse caso, quem "comanda a equipe" soube entender a

necessidade e os problemas puderam ser contornados;

7.4. Trabalhos Futuros
Para a continuidade deste trabalho, são sugeridos os seguintes trabalhos:

odesenvolver para o PVM-W95 os módulos não desenvolvidos neste trabalho, como

o padrão de codificação XDR e os aplicativos Pconsole e XPVM existentes no

PVM;

opermitir o balanceamento de cargadinâmico na máquina virtual;

overificar se os indícios de perda de desempenho na comunicação do PVM-W95
são verdadeiros, através de novas avaliações de desempenho utilizando para isso,

os mesmos recursos físicos (computadores, redes, interfaces e outros);

.se os indícios forem verdadeiros, verificar onde estão os "gargalos" do sistema,

analisando se o problema está em alguma parte da implementação, como a geração

das tarefas paralelas, se o problema está na versão do protocolo de comunicação

utilizado ou se o problema está no próprio V/indows95;

omanter atualizado o PVM-ÌW95 em relação ao PVM e também em relação às

necessidades atuais dos usuiírios, como novas tecnologias de redes, novos

protocolos de comunicação e/ou novos recursos às aplicações paralelas;
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7 .5. Considerações Finais
Analisando-se os objetivos e a motivação inicialmente propostos para este trabalho,

verifica-se que o PVM-W95 apresentou ótimos resultados, visto que:

opermite a criação de uma máquina paralela virtual no Windows95;

otem-se comportado de maneira estável para todos os testes realizados no
Laboratório de Sistemas Digitais (LaSD);

opermite que algoritmos paralelos obtenham bons speedups, desde que esses sejam
projetados e implementados com eficiência;

oo projeto como um todo teve muitas compensações, inclusive o ptazü de tomar
conhecimento, em plena execução do trabalho, que um projeto semelhante estava

sendo executado na Universidade de Coimbra em Portugal. O próprio grupo que

desenvolveu o PVM, acaba de colocar à disposição da comunidade versões para o
V/indows95 e para o V/indowsNT (maiol96). O grupo de Sistemas Distribuídos
não apenas tem o PVM para V/indows95, mas detém também o conhecimento
completo de seu desenvolvimento, implementação e teste.
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Apêndice A

Interface do PVM-W95

O objetivo deste apêndice é, fornecer uma descrição sucinta das rotinas

responsáveis pela interface do PVM-V/95. O apêndice está organizado de acordo com a
funcionalidade de grupos de rotinas [BEG94], por exemplo, na Seção Passagem de

Mensagens são discutidos alguns aspectos das rotinas que enviam e recebem dados no

PVM-ïW95.

Como as interfaces do PVM-ÌW95 e do PVM são idênticas, a descrição detalhada

da interface do PVM-V/95 pode ser obtida afravés do Manual de Referência e Guia do

Usuário do PVM 3 [GEI94] e ta¡nbém através do livro PVM: Parallel Virtwl Machine

lBEG94l.

4.L. Controle de Processos

ínt tid, = pvm_mytid( voíd )
Retorna o TID da tarefa. Se for a primeira rotina a ser chamada do PVM-W95, ela trát

registrar a tarefa no Pvmd. Toda rotina (não só a pvm-mytid( ) ), caso seja a primeira,

registra a tarefa no seu Pvmd, porém, é comum utilizar a pvm-mytid( ) para realizar esse

registro.

int info = pvm_exit( void )
Comunica ao Pvmd que a tarefa está deixando o PVM-V/95, porém, o processo

continuará ativo, como qualquer outro processo seqüencial.

ínt namt = pvm-.spøwn(char *task, chør **argv, int flag, char *weFe, int ntøsk, int
*tids)

Inicia ntask cópias do arquivo executável task na máquina virtual. arw determina os

argumentos e ggg especifica a maneira como a nova tarefa será executada ( em qual host,

arquitetura, entre outros itens). [gþ retornam os TIDs das tarefas iniciadas ou código de

erro. numt retorna o número de tarefas iniciadas.
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ínt ínfo = pvm_kill( ínt tíd )
Remove uma tarefa que está em execução no PVM-W95. A tarefa removida não pode ser

a mesma que executa a rotina pvm-kill( ). Para eliminar a própria tarefa utiliza-se a rotina
pvm_exit( ).

int info = pvm_catchoat( FILE W )
Redireciona a saída padrão e as mensagens de erro das tarefas filhas geradas pela rotina
pvm_spawn( ) para um arquivo específico.

^.2.Informação
ínt tid = pvtnJrarent( void )

Retorna o TID do pai da tarefa atual.

int dtid = pvm_tidtohost( ínt tíd )

Retorna o TID do Pvmd no qual atarefa especificada por @ está sendo executada.

ínt ínfo = pvt'n-conftg (int *nhost, int *nørch, struct pvm-hostinfo, **hostp )

Retorna informações sobre a máquina virtual, entre elas está o número de hosts e o
número de arquiteturas diferentes.

ínt info = pvm-tøsks (int whích, ínt *ntask, struct pvtntøskinfo *ntkp )

Retorna informações sobre as tarefas que estão em execução na máquina virtual. Podem

ser solicitadas informações sobre todas as tarefas, sobre todas as tarefas de um

determinado host e sobre um única tarefa.
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4.3. ConfÏguração Dinâmica

int info = pvm-ad.dhosts( chør **hosts¡ int nhost, int *ínfos)

int info = pvrn-delhosts(chør **hostst ínt nhost, ínt *ínfos)

Adicionam e removem um conjunto de hosts na máquina virtual. O parâmetro @
contém os nomes dos l¿osrs que serão adicionados ou removidos. infos é de comprimento

nhosts e retorna como foi a operação em cadahost.

^.4. 
Configuração e Obtenção de Opções

ínt oldvøl = pvtn-getopt( int what, int val )
íntval =pvrnsetopt( int what )
Configura e obtém algumas opções do PVM-W95. pvm-setopt( ) pode ser utilizado para

estabelecer o método de roteamento de pacotes entre tarefas, estabelecer depuração nas

ta¡efas PVM-W95, determinar o tamanho de cada pacote de mensagem, entre outras

opções.

4.5. Passagem de Mensagens

ínt bulíd = pvm-inítsend( int encodíng )
Cria ou reinicia um buffer para o usuário inserir dados para serem enviados. O parâmeffo

encoding determina o tipo de codificação feita (Raw, XDR, ou outros). bufid contém o

identificador para o novo buffer.

int buftd = pvm-mkbuf( int encoding )

Cria um novo buffer o qual poderá ser utilizado tanto para envio quanto para recebimento

de mensagens. A rotina pvm-mkbuf( ) é utilizada quando se deseja possuir vários buffers

em atividade no PVM-V/95.

int info = pvm-freebuf( ínt buftd)

Elimina o buffer identificado por Þufid.
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ínt bufid = pvmgetsbuf (voíd )
int buftd = pvmgetrbuf( voìd )
Retornam respectivamente os buffers ativos para envio e recebimento de mensagens.

int oldbuf = pvm_setsbuf( int buÍîd )
int oldbuf =pvmsetrbuf( intbuÍíd )
Configuram os buffers identificados por bufid como sendo os buffers ativos para o envio

e o recebimento de mensagens respectivamente.glll@retorna o antigo buffer.

ínt info =pvmpkbyte( char *cp, ínt nítem, int strid.e )
int ínfo = pvm¿ftcplx( tloøt *xp, int nítem, int stride )
ínt info = pvm-pkdcplx( double *zp, int nitem, ínt stride )
int ínfo = pvrnJrkdouble( double *dp, int nítem, int stríde )
ínt info = pvmpkfloøt( float *fp, int nitern, ínt stríde )
ínt info = pvm4kint( int *np, int nitem, ínt stride )
int info = pvm¿ftlong( char *np, ínt nitem, ínt stride )

int ínfo = pvmJ,kshort( chør *np, ínt nitem, ínt stri.de )
ínt info = pvm_pkstr( char *cp )
int info = pvm_packf( const char *lm\ ... )
Inserem dados no buffer ativo para envio de mensagens. Essas rotinas podem ser

chamadas várias vezes para inserir diferentes tipos de dados em uma mesma mensagem,

sendo retirados pela tarefa receptora da mensagem, preferencialmente na mesma ordem

em que foram inseridos. nitem determina o número de itens que serão inseridos.

int info = pvtn_send( int tíd, ínt msgtag )
Envia mensagens para outras ta¡efas.

pvm_send( ) rotula uma mensagem com !!gg!g& enviando-a imediatamente para a tarefa
especificada por @.

int ínfo = pvrn_mcøst( int *tíds, int ntask, int msgtøg)

Envia mensagens para outras tarefas.
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pvm-mcast( ) rotula uma mensagem com ryfg, enviando-a para todas as tarefas

especificadas no vetor tids de tamanho ntask.

ínt info = pvtn-psend( int tíd, int rnsgtag, void *vp, ínt cnt, ínt type)

Envia mensagens para outras tarefas.

pvm_psend( ) insere os dados de um determinado tipo no buffer ativo e envia a mensagem

para atarefa especificada por tid.

ínt baftd = pvtn_recv( ínt tid, ínt msgtøg )

Recebe uma mensagem de maneira bloqueante. tid especifica de qual tarefa a mensagem

deverá ser recebida. msgtag especifica qual o rótulo da mensagem ("identificador"). Os

dois parâmetros podem ser substituídos por -1, indicando que serão recebidas mensagens

de qualquer tarefa e/ou qualquer rótulo. O buffer de recebimento ativo é eliminado para

que a mensagem seja recebida.

ínt buftd = pvtn_nrecv( ínt tíd, ínt msgtøg )

Recebe uma mensagem de maneira não bloqueante. Se a mensagem não chegou, s@
retorna 0 (zero). tid especifica de qual tarefa a mensagem deverá ser recebida. msqtag
especifica qual o rótulo da mensagem ("identificador"). Ambos os parâmetros podem ser

substitr¡ídos por -1, indicando que serão recebidas mensagens de qualquer tarefa e/ou

qualquer rótulo. O buffer de recebimento ativo é eliminado para que a mensagem seja

recebida.

ínt buftd = pvm_.,lprobe( ínt tíd, ínt msgtøg )

ínt info = pvm_buftnfo( int bufid, int *bytes, ínt *msgtøg, ínt *tid )

pvm-probe( ) consegue detectar se a mensagem chegou, porém não a recebe, só verifica.

Se a mensagem chegou bufid retorna 0 (zero), senão retorna o bufid da mensagem.

pvm_bufinfo( ) determina informações sobre a mensagem recebida como tarefa origem,

rótulo e comprimento em bytes da mensagem identificada por bufid.
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ínt baftd = pvm-trecv( int tíd, ínt msgtag, struct timevøl *tmout )

Permite utilizar timeout para o recebimento da mensagem. $¡! especifica de qual tarefa a
mensagem deverá ser recebida. msgtag especifica qual o rótulo da mensagem

("identificador"). Ambos os parâmetros podem ser substituídos por -1, indicando que

serão recebidas mensagens de qualquer ta¡efa e/ou qualquer rótulo. O buffer de

recebimento ativo é eliminado para que a mensagem seja recebida.

int info = pvm-precv(int tid, int msgtøg, void *vp, int cnt, ínt type, int *fü.d, int *rtøg,

int *rcnt )

Consegue receber uma mensagem de maneira bloqueante e retirá-la do buffer em apenas

uma rotina.

int (*olQ( ) = pvm_recuf(ínt (*new)(ínt baf, ínt tid, int tøg) )

Utilizada para modificar o contexto de recebimento de mensagens do PVM-W95. new é
um ponteiro para a nova função, responsável pelo novo esquema de recebimento de

mensagens.

ínt info = pvm_ukbyte( chør *cp, int nitem, int stride )
int info = pvrn_ukcplx( float *xp, ínt nìtem, ínt strítle )
int info = pvm_ukdcplx( double *zp, ínt nítem, ínt stríde )
int ínfo = pvm_ukdouble( double *dp, int nitem, int stride )
ínt ínfo = pvm_ukfloat( floøt *fp, int nitetn, int stride )
int info = pvrm_upkín( int *np, ínt nítem, ínt stride )
ínt info = pvm_upklong( char *np, ínt nítem, ínt stride )
int ínfo = pvm-apkshort( chør *np, int nitem, ínt stri.tle )
ínt ínfo = pvm_upkstr( char *cp )
ínt info = pvrn_unpackl( const char *lmt, ... )

Retiram dados do buffer ativo para recebimento de mensagens. Essas rotinas podem ser

chamadas várias vezes para retirar diferentes tipos de dados de uma mesma mensagem.

Os dados que estão sendo retirados pela tarefa receptora devem ter sido inseridos
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(preferencialmente) na mesma ordem. nitem determina o número de itens que serão

retirados.

4.6. Grupos Dinâmicos de Tarefas
ínt inam = pvmjoingroup(char *group )
int ínfo = pvm_lvgroup( chør *group )
Permitem que uma tarefa una-se e retire-se de um grupo de tarefas respectivamente. O

grupo de tarefas é determinado por seu nome (gIggÐ. Cada tarefa que une-se ao grupo

recebe um número (ingÐ o qual começa com 0 (zero).

int tid = pvmgettid( chør *group, int inam )
int inum = pvmJgetínst( char *group, int tid )
ínt size = pvtm_gsize( chør *groap)

pvm_gettid( ) retorna o TID da tarefa através do nome do grupo e do seu número no

grupo.

pvm-getinst( ) retorna o número da tarefa no grupo através do seu TID

pvm-gsize( ) retorna o número de membros de um grupo específico.

int info = pvm_barrier( chør *group, ínt coant )
Permite a sincronização de tarefas pertencentes a um determinado grupo. Todas as tarefas

de um grupo que executarem pvm-barrier( ) irão bloquear até que count tarefas

executem-na.

int ínfo = pvm_bcøst( chør *group, ínt msgtøg )
Permite enviar um mensagem para todas as tarefas pertencentes a um gupo. A mensagem

é rotulada, assim como faz arotina pvm_send( ).

int ínfo = pvm_reduce( voìd (*fanc) ( ), voí.d *døtø, ínt nitem, ínt døtøtype, int msgtag,

char *groap, int root )
Permite arealização de operações aritméticas globais sobre os grupos, como por exemplo

somas, determinar min e max, entre outras. O resultado da operação é enviado para a

tarefa indicada por g!. func indica a operação a ser feita e pode ser: PvmMax,
PvmMin, PvmSum e PvmProduct. $g1þ, g¡@ e datatype indicam respectivamente os

dados, o número de itens e o tipo dos dados.
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Apêndice B

Requisitos para a Instalação do PVM'W95

Este apêndice descreve os requisitos necessários para que o PVM-V/95 possa ser

executado. O PVM-IV95, assim como o PVM, ê, fâcil de ser instalado e também de ser

utilizado. Basicamente, existem três requisitos que devem ser satisfeitos para que o PVM-

V/95 possa executar normalmente:

oconfigurar três variáveis de ambiente: HOME, PVM-ROOT
PVM_ARCH;

oconfigurar o arquivo hosß o qual vem com o Windows95;

ocriar a estrutura de diretórios do PVM-V/95 corretamente.

Todos os três requisitos para a instalação do PVM-W95 são feitos através de um

programa instalador do PVM. Não é necessário, portanto, criá-los manualmente.

As variáveis de ambiente HOME, PVM-ROOT e PVM-ARCH são incluídas no

arquivo øutoexec.bat, paruque sejam criadas todavez que a máquina iniciar sua operação.

A variável HOME contém a localização do diretório de trabalho do usuário. O

Pvmd, depois de configurado, troca o diretório atual para o diretório indicado pela variável

HOME em tempo de execução. A variável HOME pode ser configurada como:

set HOME=c :\user\nome-user

A variável PVM_ROOT contém alocalização do diretório pvmvv9í. Tomando como

exemplo a Figura B.1, a variável PVM-ROOT pode ser configurada como:

set PVM-ROOT=c :\aplic\pvmw95

A variável PVM_ARCH indica em qual tipo de arquitetura o PVM-V/95 está sendo

executado, sendo configurada da seguinte maneira:

set PVM-ARCH=WIN9S

O arquivo hosts contém a relação entre endereços IP e os nomes das máquinas

utilizadas na rede. Como exemplo, o seu conteúdo pode ser:

e
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# comentário

144.108.233.1 lasdOl

144.108.233.21asd02

144.108.233.3 lasdO3

onde, lasd0l, lasdO2 e lasdO3 representam o nome das máquinas e os números

(como o 144.108.233.1) representam os endereços IP.

Através do arquivo hosts, localizado no diretório do windows, são traduzidos os

nomes das máquinas que utilizam o protocolo TCP/IP para seus respectivos endereços IP.

O PVM-W95 procura pelo arquivo hosts para realiza.r essa tradução toda vez que o nome

de uma máquina é referenciada, como por exemplo nas funções pvm-addhosts( ) e

pvm-spawn( ).

Os diretórios utilizados pelo PVM-ÌW95 estão descritos na Figura 8.1. Nesta Figura

assume-se, como exemplo, que o PVM-fy95 será instalado no drive C e dentro do diretório

aplic.

bin
e:remplos
include
libpvm
pvmbase
pvmd
pvmgs
remoto
laskcom
tmp

Figura 8.1 - Exemplo da Estrutura de Diretórios do PVM-W95

obin é o diretório procurado pela função pvm-spawn( ) para encontrar a aplicação

paralela a ser executada, quando o arquivo executável não possui lm path

definido.

oNo diretório exemplos estão os programas exemplos fornecidos com o PVM-W95.
Não é necessário para aexecução de aplicações paralelas.
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einclude é o diretório que possui todos os arquivos includes (extensão .h) utilizados
pelo PVM-V/95.

oHbpvm possui os arquivos fontes da biblioteca Libpvm. A libpvm.dll está incluída
no diretório windows (libpvm.dll).

opvmbase possui o arquivo fonte para aclasse PvmBase.

¡No diretório pvmd estão os fontes e o arquivo executável do Pvmd.

oO diretório pymgs possui os fontes e o arquivo executável do servidor de grupos
dinâmicos de tarefas.

oO diretório remoto possui os arquivos fontes e os executáveis do r-daem e do
r_exe, discutidos anteriormente.

oO diretório taskcom possui o fonte da classe de comunicação.

oO diretório tmp rrmazena os arquivos temporários gerados pela execução do
PVM-V/95. Quando o Pvmd não estiver em execução este diretório deve
permanecer vazio, pois os arquivos temporários são eliminados quando o PVM-
V/95 termina normalmente sua execução.
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Apêndice C

Exemplos de Aplicações no PVM-W95

Este apêndice descreve dois exemplos de utilização do PVM-V/95. O primeiro
exemplo descreve autilização do paradigma SPMD, onde umtoken é passado por um anel
lógico formado por tarefas do PVM-V/95. No segundo exemplo é descrita a implementação
de uma versão paralela do método de ordenação quiclcsortutilizando o paradigma MPMD.

ExBtwr.o on Apr,rc¿.cÃo SPMD. o exemplo utilizado tem por objetivo ilustrar a

utilização do PVM-'W95, destacando a geração de tarefas paralelas, comunicação ponto-a-
ponto, roteamento direto de mensagens, manipulação de grupos dinâmicos de tarefas e o
paradigma SPMD. O objetivo do programa é cnar um anel lógico, constituído por tarefas
paralelas onde um token é passado por todas elas. O token começa a ser passado pela 1"

tarefa executada (aquela iniciada pelo usuiário), denominada de tarefa pai, passando por
todas as outras até chegar novamente à tarefa pai.

A tarefa pai ê a responsável por cria¡ a máquina virtual, ou seja, a máquina virtr¡al é

criada dinamicamente, durante a execução do programa (linhas 35 à 48). Através dos

argumentos na linha de comando, uma tarefa consegue distinguir seu status (pai ou filha).

Depois de criada a máquina virtual a tarefa pai registra-se no PVM-W95 através da
função pvm-mytid( ) (lirtha 51). A finalidade da função pvm-mytid( ) não é registrar tarefas
e sim apenas fornecer o TID da tarefa. Porém, como ela ê a primeira função a ser chamada
neste algoritmo, ela realiza tantbém o registro da tarefa, retornando em seguida o TID
solicitado.

A função pvm-setop( ) (inha 53) permite que as mensagens entre as tarefas sejam
enviadas diretamente por uma conexão TCP entre elas, ou seja, sem que as mensagens

sejam enviadas através dos Pvmds.

A função pvmjoingroup( / (linha 55) permite que a tarefa pai crie um grupo
dinâmico de tarefas e permite que as tarefas filhas unam-se a este grupo. A função
pvm-lvgroup( ) (litrha75) permite que as tarefas deixem o grupo.

Verificando o valor retornado pela função pvmjoingroup( ), a tarefa determina se

ela é uma ta¡efa filha ou uma tarefa pai. Caso seja a tarefa pai, ela gera as outras tarefas

criando múltiplas cópias dela mesma (paradigma SPMD).

Todas as instâncias criadas executam a função dowork( ) sendo que a tarefa pai é a
primeira a passar o token e esperar que ele passe por todo o anel lógico e retorne para ela.

As demais tarefas esperam receber o token, passando-o adiante. Os endereços para enviar e
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receber o token (linhas 100 à 104) são determinados pela função pvm¿ettid( ) a qual,
através do número da ta¡efa no grupo, fornece o respectivo TID da tarefa desejada. O
código fonte deste exemplo está descrito abaixo [GEI94].

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
M
45
46
47
48
49
50

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <dos.h>
#include "pvmwgS.h"

#define NTAREFAS 4 // numero total de tarefas no anel logico
#define NUM_HOSTS_ESCRAVOS 3 // numero de hosts escravos

// prototipacoes
il
void dowork( int, int );
void main( int argc );
il
void main(int argc) {

int mytid; ll meu identificador de tarefa
int tid_tarefas[NTAREFAS]; ll velor de identificadores de tarefas
int me; llnumero do processo no grupo dinamico
int tíd_escravos[NUM_HOSTS_ESCRAVOS]; // tid dos pvmds escravos
int block = 1; ll Pvmd mestre bloqueia ate configurar

char *hostsfl 
= { "1asd01 ",

"lasd02",
"lasdO3" );

// se tarefa mestre, cria a maquina virtual
if(argc > 1) {

if (pvm_start_pvmd (0, (char **) 0, block) != 0)
exit (0);

llcriando os Pvmds escravos
if( pvm_addhosts (hosts, NUM_HOSTS_ESCRAVOS,

tid_escravos) < NUM_HOSTS_ESCRAVOS) {
printf("SPMD erro em pvm_addhosts !\n");
pvm_hatt0;
exit(O);

)
)
myt¡d - pvm_mytidQ;
pvm_setopt(PvmRoute, PvmRouteDirect); I I roteamento direto de mens.
¡s = pvmjoingroup( "foo" ); // junta-se ao grupo.

printf("me = %d mytid = 7ox \n", me, mytid);

// se tarefa mestre, cria tarefas escravas
if(me == 0) {

if ( pvm_spawn("spmdg.exe", NULL,
PvmTaskDefault, "", NTAREFAS-I,
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Tî
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

&tid-tarefas[1[ <

printf("SPMD eno em pvm-spawn !\n');
l

pvm-barrie r( "f oo", NTAR E FAS) ; // sincron izacao

// Todas as NTAREFAS estao iguais agora
// e podem ter acesso as outras pelos TlDs
il"--""""

if (me == 0)
pvm_haltQ;

else
pvm_exitQ;

// desliga-se do grupo

lltarela mestre

// desvincula a tarefa do PVM-W9S.

exit(1);

I lltinal da funcao main

void dowork( int me, int ntarefas) {

int token;
int src, dest;
int count = 1;
int str¡de = 1;
int msgtag = 4;

// Determina os vizinhos no anel
src = pvm_geüid("foon, me - 1);
dest = pvm_gettid("foo", me + 1);

if (me == 0) src = pvm-gêttid("foo", ntarefas -1);
if (me == ntarefas-1) dest = pvm-gettid("foo", 0);

if( me == Ol { lltarefa mestre
token = dest;
pvm-initsend( PvmDataRaw ); ll cria o buffer
pvm-pkint( &token, count, stride ); // empacota os dados
pvm-send( dest, msgtag ); llenvia
pvm-recv( src, msgtag ); llrecebe mens.
printf ("Circuito feito ! \n");

)
else { // tarefas escravas recebem o token, passando'o adiante

pvm-recv( src, msgtag ); llrecebe mens.
pvm-upkint( &token, count, stride ); // desempacota dados
pvm-initsend( PvmDataRaw ); llcria um butfer

' pvm-pkint( &token, count, stride ); llempacola dados

Pvm-send( dest, msgtag ); ll envia
l
return;

I lllinal da funcao dowork

dowork( me, NTAREFAS );
pvm_lvgroup("foo");

a
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Oarcxsonr P/^ruI.,nno. Este exemplo implementa uma versão paralela do método de
ordenação quicksort, o qual é utilizado no Capínrlo 6 para avaliar o desempenho do PVM-
W95. O objetivo principal é, avaliar como o PVM-W95 se comporta em relação a uma
quantidade variada de dados e de hosts. Vetores do tipo de dado inteiro (32 bits) são
ordenados com quatro tamanhos diferentes:

o 1.010 elementos, os quais são enviados em apenas I pacote com
aproximadamente 4 kbytes;

o 10.150 elementos, os quais são enviados em aproximadamente 10 pacotes,
totalizando mensagens em torno de 40 kbytes;

o 101.600 elementos, os quais são enviados em aproximadamente 100 pacotes,
totalizando mensagens em torno de 400 kbytes;

o 305.900 elementos, os quais são enviados em aproximadamente 300 pacotes,
totalizando mensagens em torno de 1,3 Mbytes.

O processo ordena (mestre) é o responsável por criar o vetor com os elementos a

serem ordenados (linhas 44 à 46), assim como também criar a máquina paralela virtual
(linhas 48 à 55 e 59 à 69). Depois de criada a máquina virtual o processo ordena inicia a
execução dos processos escravos quick (linhas 7l à 78), sendo que o primeiro processo
quick é executado no mesmo host que o processo ordena.

Nas linhas 81 à 92 o processo ordena envia os subvetores desordenados aos
processos quíck e recebe-os já ordenados (Figura C.1). Tendo os subvetores ordenados, o
processo ordena inicia a união desses, gerando assim um único vetor ordenado (tinhas 95 à
I 10).

O processo quick permite configurar a sua granularidade (linha 14), sem alterar o
tamanho da mensagem enviada e recebida. Depois de recebido o subvetor para ser
ordenado (linhas 75 à78), o processo quick duplica-o (linhas 81 e 82), para que o mesmo
possa ser ordenado quantas vezes se desejar. A cada término de ordenação, o subvetor
ordenado é substituído pelo desordenado (linhas 90 e 91).

Essa repetição da ordenação do subvetor, embora inicialmente sem sentido, foi
introduzida nos algoritmos exclusivamente para permitir uma análise sobre o custo da
comunicação em função da granularidade das tarefas, sem a necessidade da geração de
outro aplicativo.

Este Apêndice descreve também a versão seqüencial do quicksort utilizada para a
comparação com as execuções paralelas.
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Processo Mestre
(ordena)

Processo Escravo
(quick)

Processo Escravo
(quick)

Processo Escravo
(quick)

Recebe Subvetor

Envia

Ordena

Recebe Subvetor

Envia Subvetor

Ordena

Recebe Subvetor

Envia Subvetor

Ordena

gerar elementos para ordenar;

criar a máquina paralela virtual;

criar as tarefas paralelas;

enviar subvetores desordenados;

receber os subvetores ordenados;

unir subvetores ordenados

Figura C.l - Mensagens no QuicksortParalelo.
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// Codigo Fonte : ordena.cpp
il
// O processo ordena é o processo mestre. Ete gera os processos escravos quick.cpp,

// responsaveis pela ordenacao dos subvetores gerados pelo ordena

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

#include <stdlib.h>
#include <limits.h>
#include <alloc.h>
#include "pvmw9S.h"

#define MaxVet 101600
#define NUM-PROC 4
#define NUM-HOSTS 3

// numero de elementos para ordenar
// numero de tarefas quick.exe
// numero de hosts p/ adicionar sem contar o master, ou seja,
//a maquina possui (NUM-HOSTS+1) hosts.

#define SORT "g:\\apl\þvmw95\\exemplos\\quick\\quick.exe" llnome do programa que ira ordenar
// os subvetores

mainQ t

int t, ind, qtos-ok;

int tid-hosts[(NUM-HOSTS+1)]; //TlDsdosPvmds
int tid-sortlNUM-PROCI; // TlDs das tarefas PVM-Wgs

int * vetor = (int *)farmalloc( MaxVet . sizeof(int) ); llvetor gerado
int * vet-ordenado = (int *) farmalloc( MaxVet . sizeof(int) ); llvelor ordenado

// tamanho de cada subvetor
// posicao do menor valor comparado
ll aiuda encontrar o menor valor de cada subvetor
// indices de cada subvetor ordenado

int tot_subvet;
int pos_min;
unsigned long int val_min;
int indices[NUM_PROCI;

int block = 1; llPvmd mestre bloqueia ate configurar completamente

char *hosts[={ "lasd03",
"lasdO2",
"lasdO1 ',
"lasdO4" );

tot-subvet = MaxVeVNUM-PROC; lltamanho de cada subvetor

randomize$1' llinicia gerador de numeros randomicos
for (t - 0;t < MaxVet;t++)

vetor[t] = rand0 % 30000; tlgera um numero randomico entre 0 e 29.999

if( pvm-start-pvmd(0, NULL , block) != 0) { ll cria o pvmd master

printf("Ordena erro no pvm-start-pvmd !\n");
farfree(vetor);
farf ree(vet-ordenado) ;

getcha$;
return(0);

)



57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
TI
78
79
80
8't
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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pvm_setopt(PvmRoute, PvmRouteDirect);

if(NUM_HOSTS > 0) I lladiciona novos hosts a maquina virtual

qtos-ok - pvm-addhosts(&hostsl1 I, NUM-HOSTS, tid-hosts);
if(qtos_ok < NUM_HOSTS) {

printf("ordena erro: Nem todos os hosts foram iniciados !\n");
printf("ordena: Situacao dos hosts \n");
for(t = 0;t < NUM_HOSTS ;t++) {

printf("tid-hosts[%d]: 7ox \n", t, tid-hosts[t] );
I Illinal do for

)
)
llcriaprocessos paralelos para ordenacao dos subvetores
for (t - 0;t < NUM_PROC;t++)

if ((pvm_spawn (SORT, NULL, PvmTaskHost, hosts[t], 1, &lid_sortlt}) < 1) t
printf("ERRO: pvm_spawn nao gerou todas as tasks...\n ");
farfree(vetor);
farf ree(vet_ordenado) ;
pvm-halt$; // destroi a maquina paralela virtual
retuin(0);

)

ll envia subvetores para as tarefas => quick.exe
for (t - 0;t < NUM_PROC;t++) {

pvm-initsend (PvmDataRaw); llcria o butfer
pvm¡ckint (&vetor[(tot_subvet * t)], tot_subvel,ll; llempacota subv. desordenado
pvm_send (tid_sort[t], 1); ll envia ao destino e com rotulo

)

ll recebe os subvetores ordenados
for (t = 0;t < NUM_PROC;t++) {

pvm_recv (-1, 2l; ll recebe mens. de qualquer lareta, porem com o rotulo 2
pvm-upkint (&vetor[(tot_subvet * t)], tot_subvet, 1); // desempacota dados
indices[t] = (tot_subvet . t);

)

ll uniao dos subvetores - busca o menor elemento a cada loop
for (t = 0;t < MaxVet;t++) t

val_min = ULONG_MAX;
pos_min = -1;
for (ind = 0; ind < NUM_PROC; índ++)

if ((indices[ind]<(tot_subvet.(ind+1)))&&(vetor[indices[ind]l<=val-min)) {
val_min = vetor[indiceslind]l;
pos-min = ind;

l
if (pos_min > -1) {

vet_ordenadoltl - val_min ;

(indices[pos_min])++;
)
else

printf ("Nao conseguiu achar o menor...\n");
)

// mostra os elementos ordenados
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

for (t = (MaxVeþl); t < MaxVet; t++)
printf ("vet-ordenado [o/odl = 

o/od hn, t, vet-ordenado[tD;

farfree(vetor);
f arf ree(vet_ordenado) ;

pvm-haltQ; ll destroi a maquina paralela virtual

retum(0);
)



ApêndíceC-Exemplosde no PVM-W9S

// Codigo Fonte: quick.cpp
il
// Os processos quick.cpp sao os processos escrzrvos gerados pelo mestre (ordena.cpp).
// Eles sao responsaveis pela ordenaçao dos subvetores enviados pelo ordena.
lt

#include <stdlib.h>
#include <alloc.h>
#include "pvmw9S.h"

#define MaxVet 101600 // numero de elementos para ordenar
#define NUM_PROC 4 // numero de tarefas quick.exe em execucao

#define GRANULARIDADE 50 // granularidade da tarefa quick.
// Determina quantas vezes o mesmo
// subvetor recebido sera ordenado

typedef int indice;

void particao (int FAR *a, indice esq, indice dir, indice *i, indice *j)

int x, w;

*i 
= êSQi

*j 
= dir;

x = a[(*i +'ill2];

do{
while (a["i] < x) (*i)++;
while (a[.j] > x) (.j)-;
if ( *i<='j) 

{
w = a[*i]i
a[.i] = ¿¡¡'
a[.i] = w;
(.i)++;
(.i)-;

l
) while (*i <='j);

void ordena (¡nt FAR *a, indice esq, indice dir) {

indice i, j;

particao (a, esq, dir, &i, &j);
if (esq < j)

ordena (a, esq, j);
if (¡< dir)

ordena (a, i, dir);

t4t

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

{

)

)

int main(void) {
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55 	 int tid_parent; 	// TID da tarefa mestre 
56 	 int tot_subvet; 	// tamanho do subvetor que sera ordenado 
57 
58 	 // vetor a ser ordenado 
59 	 int FAR *a = (int FAR *)farmalloc( (MaxVet/NUM_PROC) * sizeof(int) ); 
60 	 // auxilia na repeticao 
61 	 int FAR *aux = (int FAR ifarmalloc( (MaxVet/NUM_PROC) * sizeof(int) ); 
62 
63 	 int buf_rcv; 
64 	 int w, k; 
65 
66 	 // registra tarefa no PVM-W95 e retorna o TID da tarefa mestre 
67 	 tid_parent = pvm_parent(); 
68 
69 	 // permite roteamento direto de mensagens entre tarefas 
70 	 pvm_setopt(PvmRoute, PvmRouteDirect); 
71 
72 	 // tamanho do subvetor que sera ordenado 
73 	 tot_subvet = (MaxVet/NUM_PROC); 
74 
75 	 buf_rcv = pvm_recv (tid_parent, 1); 	// recebe uma mensagem especifica 
76 	 // (da tarefa mestre e com um rotulo especifico) 
77 	 pvm_upkint (a, tot_subvet, 1); 	// desempacota dados 
78 	 pvm_freebuf(buf_rcv); 	 // libera buffer 
79 
80 	 // duplica vetor para que as ordenacoes sejam repetidas 
81 	 for(w = 0; w < tot_subvet, w++) 
82 	 aux[w] = a[w]; 
83 
84 	 for(k =0; k < GRANULARIDADE; k++) { 
85 
86 	 ordena (a, 0, (tot_subvet - 1)); 
87 
88 	 //retorna valores originais (desordenados) ao vetor 
89 	 if(k < (GRANULARIDADE - 1) ) 
90 	 for(w = 0; w < tot_subvet; w++) 
91 	 a[w] = aux[w]; 
92 
93 	 } 
94 
95 	 pvm_initsend(PvmDataRaw); // cria buffer 
96 	 pvm_pkint(a, tot_subvet, 1); 	// empacota dados 
97 	 pvm_send(tid_parent, 2); 	// envia dados para a tarefa pai (mestre) e com rotulo 2 
98 
99 
100 	pvm_exit(); // desvincula a tarefa do PVM-W95. Agora e um processo normal. 
101 	farfree(a); 
102 	farfree(aux); 
103 
104 	retum(0); 
105 	} 
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01 	// Codigo Fonte: sequenci.cpp 
02 	// 
03 	// Versão seqüencial do quicksort 
04 	// 
05 	H********************************************************************************************************* 
06 
07 	#include <stdlib.h> 
08 	#include <limits.h> 
09 	#include <alloc.h> 
10 
11 	#define MaxVet 101600 	 // numero de elementos para ordenar 
12 
13 	#define GRANULARIDADE 50 // granularidade da tarefa. 
14 	 // Determina quantas vezes o mesmo 
15 	 // vetor sera ordenado 
16 
17 	typedef int indice; 
18 
19 	void particao (int FAR *a, indice esq, indice dir, indice I, indice *j) 	{ 
20 	 int x, w; 
21 
22 	 *i = esq; 
23 	 *j = dir; 
24 	 x = a[(*i + *j)/21; 
25 
26 	do{ 
27 	 while (a[1] <x) (*i)++; 
28 	 while (a[*j] > x) (1)--; 
29 	 if ( *i <= *j) 	{ 
30 	 w = a[*i]; 
31 	 a[*i] = a[*j]; 
32 	 arj] = w; 
33  
34  
35 	 } 
36 	 } while (*i <= *j); 
37 	} 
38 
39 
40 	void ordena (int FAR *a, indice esq, indice dir) { 
41 
42 	 indice i, j; 
43 
44 	particao (a, esq, dir, &i, &j); 
45 	 if (esq < j) 
46 	 ordena (a, esq, j); 
47 	 if (i < dir) 
48 	 ordena (a, i, dir); 
49 	} 
50 
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51 	mamo ) { 
52 
53 	 int w, k, t; 
54 	 int *vetor = (int *)farmalloc( MaxVet * sizeof(int) ); 
55 	 int *aux = (int *)farmalloc( MaxVet * sizeof(int) ); 
56 
57 	 randomize(); 	 // inicia novamente o gerador de numeros randomicos 
58 	 for (t = 0; t < MaxVet; t++) 
59 	 vetor[t] = rand() cYo 30000; // gera um numero randomico entre O e 29.999 
60 
61 
62 	 // duplica vetor para que as ordenacoes sejam repetidas 
63 	 for(w = 0; w < MaxVet; w++) 
64 	 aux[w] = vetor[w]; 
65 
66 	 for(k =0; k < GRANULARIDADE; k++) { 
67 
68 	 ordena (vetor, 0, (MaxVet - 1)); 
69 
70 	 //retorna os valores originais (desordenados) ao vetor 
71 	 if(k < (GRANULARIDADE - 1) ) 
72 	 for(w = 0; w < MaxVet; w++) 
73 	 vetor[w] = aux[w]; 
74 
75 
76 
77 	 farfree(vetor); 
78 	 farfree(aux); 
79 
80 	 return(0); 
81 	} 
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Apêndice D 
Comentários Encontrados no PVM 

Durante a análise do código do PVM, vários comentários foram encontrados, os 
quais, de uma maneira geral, exemplificam o pensamento de seus desenvolvedores. Alguns 
desses comentários são puramente filosóficos, enquanto que outros expressam exatamente 
o conteúdo da instrução ou o sentimento dos autores em utilizar determinados recursos 
("talvez") não muito recomendados. 

Este apêndice apresenta alguns dos comentários encontrados, os quais não 
necessitam de maiores explicações. São eles: 

ndead = 1000; 	 // XXX hum, static limit makes this easy to do 
II life, don't talk to me about life... 

printf("hostfailentry() lost master host, we're screwwwed\n"); 
sleep(1); 	 // XXX hmm 
goto bail; 	 // XXX should disconnect nicely 
mp->m_cod = SM_EXECACK; // XXX yecch, overload 
pkint(mp, 0); 	 // XXX lie 
if (up->ub_enc == 2) 	// oops, can't do this 
if (rxup == pcbp->toxfrag) { 	// uh oh, no message for it 
int tstk[l 00]; 	 // XXX aaigh! shouldn't be a stack 
break; 	 // XXX hmm 

// goto is at the root of ali good programming style 
char buf[256]; 	 // XXX static limit, argh 
"This function isn't for beginners. If one doesn't grok what it does, he probably 

doesn't need it. 
For a more complete explanation of what's going on here, the user should refer to 
the PVM source code and/or user guide section on implementation; this is just a 
man page. That said " 
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