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Nesta tese sac analisados projetos alternativos para servidores de arquivos baseados

em rede local e as suas influencias sobre 0 desempenho desses sistemas. Para a realiza9ao dessas

analises, modelos de simula9ao foram utilizados como ferramentas auxiliares.

o servidor de arquivos do sistema distribuido TRICE foi utilizado como ambiente

de referencia para 0 desenvolvimento do sistema de simula9ao usado nas analises. 0 modelo

construido representa as caracteristicas de interesse daquele servidor de arquivos. Dados colhidos

junto ao sistema TRICE foram utilizados nos processos de constru9ao e de valida9ao do sistema de

simulacao. Os programas de simula9ao utilizados nas analises sac implementados em GPSSIH,

urna linguagem de programa9ao com ferramentas apropriadas para simula90es de sistemas.

Vanas tecnicas que podem ser aplicadas na construcao de servidores de arquivos,

visando a obtencao de sistemas de alto desempenho, sac analisadas utilizando 0 sistema de

simula9ao desenvolvido. Resultados das simula90es demonstraram os grandes beneficios que

podem ser obtidos a nivel de desempenho se as tecnicas analisadas forem consideradas em projetos

de servidores de arquivos. Dentre as tecnicas consideradas, destaca-se a utiliza9ao de multi}

discos, onde os acessos a dados sac realizados apenas a areas parciais dos dispositivos. A utiliza~:

desta tecnica permite a obten9ao de urn servidor de arquivos de alto desempenho e de grande

confiabilidade. Urn prototipo foi construido para demonstrar a exequibilidade de implementa9ao

dessa tecnica.



Alternative designs of LAN-based file servers are avaluated and the influence of

these designs on the file server performance is investigated in this thesis. Simulation models were

used as auxiliary tools in the analysis.

The TRICE file server was utilized as a reference environment for development of

the simulation system used in the analysis. The model represents the main characteristics of a file

server. Data acquired from the TRICE system were used to construct and validate the simulation

system. The simulation programs utilized in the analysis were implemented in GPSSIH, a

programming language that presents appropriate tools for systems simulation.

Several techniques that can be applied on the construction of file servers to obtain

high performance are analysed using the simulation system developed. Simulation results

demonstrate the benefit obtained on the performance when the techniques considered are used in

file server designs. A technique that deserves special attention is the utilization of multiple disks,

where the access to data are realized in partial areas of the devices. The utilization of this technique

allows obtaining a high performance file server with high reliability. A prototype was built to

demonstrate that the technique proposed can be implemented.
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CAPITULOUM

INTRODUc;Ao

Sistemas computacionais distribuidos esmo sendo utilizados em muitos tipos de

aplica90es, desde a provisao de computa9ao de prop6sito geral ate aplica90es comerciais, ou

mesmo para simples troca de dados ou textos. 0 tamanho de urn sistema distribuido varia desde

urna rede local, com alguns computadores, ate urna rede mundial (por exemplo, a Internet), que

pode agregar milhoes de maquinas.

Urn sistema computacional distribuido [C094, MU93, TA95] pode ser definido

como urna cole9ao de unidades de processamento autonomas interligadas por urna rede de

comunica9ao e gerenciadas por urn "software" de integra9ao. Todas as transferencias de

informa90es entre os elementos que compoem urn sistema distribuido (computadores, esta90es de

trabalho, impressoras, etc.) sao realizadas atraves da sua rede de interliga9ao, comurnente chamada

de rede de computadores [C094, TA95].

Redes locais de computadores oferecern altas taxas de transferencias, com poucos

erros de transmissao, a urn custo relativamente baixo. Esse tipo de rede providencia a comunica9ao

entre os elementos de urn sistema distribuido separados por curtas distancias. Algumas

caracteristicas interessantes que urn sistema distribuido baseado em rede local pode oferecer sao

[C094, TA95]: compartilhamento de recursos por urn numero elevado de usuarios,

disponibilidade, flexibilidade na substitui9ao de recursos ou na introdu9ao de novos, tolerancia a

falhas e transparencia. Dentre essas caracteristicas, uma se destaca: 0 compartilhamento de recursos

e de informa90es. Essa caracteristica pode trazer redu90es significativas nos custos de implanta9ao



de urn sistema distribuido de computadores baseado em rede local, sem prejudicar 0 bom

desempenho do sistema. Quando urn recurso e compartilhado por urn grande nUmero de uSUlirios,

podem ser adotados recursos de meIhor qualidade sem com isso interferir fortemente no custo do

sistema. 0 compartilhamento de informa~oes oferece uma serie de caracteristicas fundamentais de

urn sistema distribuido: mobilidade do uSUliriO,troca de dados, etc.

Para providenciar 0 compartilhamento de recursos e de informa~oes, em urn

sistema distribuido de computadores baseado em rede local sao implementados servidores que

oferecem servifos especializados. Exemplos de servidores encontrados em redes locais sao os

servidores de arquivos, de impressao, de sistema ("boot") e de correio eletronico.

Em especial, a utiliza~ao de servidores de arquivos [MI82, SV84, TA95] e uma

forma de providenciar 0 compartilhamento de arquivos e bases de dados a todos os uSUlirios da

rede de computadores. Isso introduz maior disponibilidade de informa~oes no sistema e aurnenta a

mobilidade dos USUliriOS(que podem utilizar qualquer maquina da rede) e a seguran~a das

informa~oes contra faIhas de dispositivos ou recursos (obtida atraves da replica~ao de arquivos).

Entretanto, cada servidor de arquivos pode estar servindo a varios clientes e assim

se tomar urn recurso bastante exigido dentro de urn sistema distribuido. Se isso acontece, 0 tempo

que cada cliente fica esperando pelas respostas de suas solicita~oes, enviadas a tal servidor, pode

se tomar longo; isso tem influencia direta sobre 0 desempenho total do sistema. Servidores de

arquivos devem ser projetados para, entre outras qualidades, responder rapidamente aos seus

clientes.

A obten~ao de servidores de arquivos com baixos tempos de resposta tem se

mostrado uma area bastante atrativa para a realiza~ao de pesquisas. 0 trabaIho apresentado nesta

tese foi desenvolvido com 0 objetivo de analisar algumas tecnicas que podem ser aplicadas na

constru~ao servidores de arquivos baseados em rede local, visando a obten~ao de sistemas de alto

desempenho.



No entanto, para auxiliar nessas analises de desempenho de servidores de arquivos,

necessitava-se de urna ferramenta adequada. Duas formas comurnente usadas em processos de

avaliacao de desempenho de sistemas computacionais saD [HA88b, MA8?, S092]: tecnicas de

aferi~iio (por exemplo, coleta de dados e construcao de prot6tipos) e tecnicas de modelamento

(analitico ou para simulacao).

A tecnica utilizada neste trabalho para a realizacao das analises de desempenho de

implementacoes de servidores de arquivos foi modelamento para simula~iio, pois essa tecnica e

urna ferramenta bastante interessante e adequada para ser usada em processos de avaliacao de

sistemas computacionais. Simulacao oferece alta flexibilidade, permitindo a venficacao de

altemativas para 0 projeto de urn sistema de forma rapida e a urn custo relativamente baixo. Alem

disso, resultados bastante precisos podem ser obtidos atraves de simulacao, se 0 modelo for

confiavel.

Atraves de simulacoes foram analisadas diferentes abordagens para servidores de

arquivos. Esses servidores saD compostos basicamente por urn sistema de processamento e por urn

sistema de armazenamento (disco). Utilizando simulacoes pode-se observar a influencia de cada

urn desses sistemas no desempenho do servidor.

Ap6s demonstrar que 0 sistema de disco e 0 elemento que requer maior atencao no

projeto de urn servidor de arquivos, esta tese apresenta e analisa urna sene de possibilidades para

diminuir 0 tempo relativo a acesso a esse recurso. Toda a analise e feita atraves de resultados

obtidos em simulacoes.

E imporante ressaltar que 0 programa de simulacao utilizado baseia-se em dados

reais colhidos em urn sistema distribuido e foi devidamente validado.

Finalmente, a proposta considerada mais adequada, considerando-se desempenho,

custo e confiabilidade, foi caracterizada como viavel atraves da construcao de urn prot6tipo.



o trabalho desenvolvido e apresentado nesta tese em sete capitulos. 0 primeiro

capitulo e uma introdu9ilo, onde silo feitas considera90es quanto a area de interesse do trabalho e as

motiva90es para 0 seu desenvolvimento.

o capitulo dois apresenta uma revisilo sobre dois t6picos importantes dentro do

contexto do trabalho descrito nesta tese. Inicialmente, e feita uma revisilo sobre servidores de

arquivos baseados em redes locais de computadores; conceitos e aspectos de interesse silo revistos.

A outra parte daquele capitulo esta relacionada a modelos de simula9ilo de sistemas

computacionais. Os passos envolvidos num processo de modelamento de um sistema silo descritos.

No capitulo tres silo apresentadas as caracteristicas de interesse do ambiente

utilizado como referencia para 0 desenvolvimento do sistema de simula9ilo: 0 servidor de arquivos

do sistema distribuido TRICE. Detalhes importantes desse servidor silo discutidos. Na ultima se9ilo

desse capitulo silo apresentadas infonna90es, colhidas junto ao sistema TRICE, que complementam

a caracteriza9ilo desse ambiente.

o modelo e 0 programa de simulal;ilo, utilizados nesta tese para a avalia9ilo de

desempenho de servidores de arquivos, silo apresentados no capitulo quatro. Os criterios para a

constru9ilo do sistema de simula9ilo, bem como as tecnicas utilizadas para a sua valida9ilo, silo

mostrados nesse capitulo.

No capitulo cinco silo apresentadas discussoes sobre as amilises de algumas tecnicas

que podem ser aplicadas na implemental;ilo de servidores de arquivos visando a obten9ilo de

sistemas com alto desempenho. 0 modelo e 0 programa de simula9ilo do servidor de arquivos de

referencia foram utilizados como ferramentas na realiza9ilo dessas amilises.

o capitulo seis tern por objetivo demonstrar a viabilidade de implementa9ilo de um

servidor de arquivos de alto desempenho utilizando uma tecnica proposta nesta tese. Exemplos de

recursos que podem ser utilizados em tal implementa9ilo, bem como fonnas de desenvolve-la, silo

mostrados.



Finalmente, as considera90es mais importantes sobre este trabalho, as contribui90es

e as sugestoes para trabalhos futuros SaD apresentadas no capitulo sete.



CAPITULO DOIS

REVISAo BIBLIOGRAF'ICA:

SERVIDORES DE ARQUIVOS PARA REDES LOCAlS

E MODELOS DE SIMULA~AO

Este capitulo apresenta uma revisao bibliognifica sobre servidores de arqUlvos

baseados em redes locais de computadores e sobre modelos de simula~ao, t6picos relevantes ao

trabalho desenvolvido nesta tese.

Na primeira parte desta revisao, sao feitas considera~oes quanta a conceitos e

aspectos importantes dentro do contexto re1acionadoa servidores de arquivos. Inicialmente, sao

apresentadas defini~oes e caracteristicas relevantes sobre sistemas distribuidos de computadores.

Na sequencia, destaque especial e dado a servidores de arquivos baseados em rede local.

Comentarios sobre alguns conceitos basicos e requisitos necessarios relativos a servidores de

arquivos e sistemas de arquivamento sao feitos. Tambem sao apresentados projetos de alguns

servidores de arquivos descritos na literatura.

Na segunda parte da revisao discute-se a utiliza~ao de mode1os de simula~ao.

Considera~oes sobre algumas tecnicas direcionadas a avalia~ao de sistemas computacionais sao

feitas inicialmente.



2.1 Servidores de Arquivos Baseados em Rede Local

Neste item sac revistos alguns conceitos importantes relacionados a Servidores de

Arquivos Baseados em Rede Local de Computadores. Conceitos e aspectos basicos considerados

relevantes ao tema deste trabalho sac descritos e analisados.

2.1.1 Sistemas Computacionais Distribuidos

Urn sistema computacional distribuido [C094, MU93, TA95] pode ser definido

como urn sistema composto por urn "hardware" baseado em multiplas unidades de processamento

(computadores ou processadores) autonomas interligadas atraves de urna rede e por urn "software"

de integra9ao, explorando 0 compartilhamento implicito de recursos (discos, impressoras, etc.) e

formando urn ambiente computacional integrado e tolerante a falhas.

As caracteristicas essenciais para urn sistema distribuido sac [C094, TA95]:

· Compartilhamento de Recursos: e urna caracteristica fundamental de sistemas distribuidos;

perifericos (como discos e impressoras) e "softwares" (como arquivos, aplicativos e base de

dados) podem ser compartilhados pelos usuanos do sistema; isso proporciona urna das gran des

vantagens de sistemas distribuidos sobre sistemas tradicionais: a rela9ao custo/desempenho

favorivel;

· Disponibilidade: falhas de "hardware" nao provocam maiores problemas para os usuarios do

sistema; quando urna esta9ao de trabalho falha, 0 usuano pode se deslocar para outra esta9ao;

se urn recurso falhar, outros recursos conectados a rede podem ser usados;

· Flexibilidade: a substitui9ao ou a introdu9ao de novos recursos podem ser realizadas sem a

necessidade de altera90es no sistema e nos programas aplicativos, nao afetando 0

funcionamento normal do sistema;

· Tolerancia a Falhas: atraves da replica9ao de recursos, urn sistema distribuido pode se tomar

tolerante a falhas; por exemplo, arquivos podem ser replicados em vanos locais aurnentado a



confiabilidade do sistema de arquivos, aU:m de melhorar a disponibildade dos dados e tambem

a ve10cidade de obten~iio dos mesmos pelos usuarios;

. Transparencia: 0 ambiente deve ser visto como urna cole~iio de elementos integrados em urn

sistema unico, ocultando a natureza distribuida dos recursos utilizados na realiza~iio das tarefas

dos seus usuarios.

Varios tipos de servidores podem compor urna rede local de computadores,

providenciando diferentes modalidades de servi~os; alguns exemplos de servi~os siio [M182, SV84,

TA95]: de nome, correio, hora, sistema ("boot"), impressiio e de arquivo.

Todas as comunica~oes entre os elementos que compoem urn sistema distribuido

siio realizadas atraves da rede de interliga~iio do sistema, conhecida como rede de computadores.

Isso toma essa rede urn elemento critico em sistemas distribuidos, pois, a partir da ocorrencia de

falhas na rede, todo 0 sistema pode ser comprometido. As tecnicas utilizadas na constru~iio da rede

de comunica~iio de urn sistema distribuido devem providenciar que as transferencias de dados

sejam realizadas de formas nipida e segura.

Sistemas distribuidos podem ser implementados sobre duas grandes classes de redes

de computadores [C094]:

. Rede de Grande Area (WAN): esta rede interliga componentes de urn sistema distribuido

separados por longas distlncias (os computadores podem estar em diferentes cidades, paises ou

mesmo continentes). 0 resultado disso e que as transmissoes de dados ocorrem em velocidades

re1ativamente baixas. Este tipo de rede interliga computadores, chamados hospedeiros, isolados

ou que estiio conectados a redes locais.

. Rede de Area Local (LAN): este tipo de rede e projetado para providenciar a comunicayao entre

elementos separados por distlncias relativamente curtas dentro de urn sistema distribuido.

Mensagens sao transmitidas em velocidades relativamente altas dentro da rede, que pode



utilizar cabos coaxiais ou de fibras 6pticas para a interliga~ao direta entre os componentes do

sistema.

Tendo em vista 0 interesse do trabalho, a sequencia desta revisao esta direcionada

para sistema distribuidos baseados em redes locais de computadores (LAN).

Para 0 funcionamento eficaz das redes de computadores saD necessarios

mecanismos especiais (protocolos de comunica~ao) para 0 controle das transmissoes de dados

[AL94, C094, MA93, MI82] e de uma interface de rede para cada elemento do sistema.

Os tipos de topologias comurnente usados na estrutura~ao de redes locais de

computadores sao [C094]:

Topologia de Barramento ("Bus") [AL94, GR84, HW85]: a via de comunica~ao e urn

barramento comum, onde os componentes do sistema saD conectados;

• Topologia em Anel ("Ring") [AL94, GR84, HW85]: a via de interliga~ao dos componentes da

rede e estruturada na forma de urn anel fechado.

Alguns exemplos de implementa~oes de sistemas distribuidos saD: Xerox

Distributed System [C094, MI82, SV84], Cambridge Distributed Computing System [MI82,

SV84, TA95], Locus [LE90, P085], TRICE [SA90a, SA90b], V-System [TA85, TA95], Amoeba

[C094, MU93, TA95], Mach [AC86, C094], Sprite [LE90, NE88], Chorus [C094, R088] e

Andrew [C094, H088, LE90].

2.1.2 Servidores de Arquivos Para Redes Locais

Urn sistema distribuido baseado em rede local de computadores apresenta uma serie

de vantagens em rela9ao a sistemas computacionais tradicionais. Dentre essas vantagens esta uma

das caracteristicas mais interessantes daquela classe de sistemas: 0 compartilhamento de recursos,



tanto a nivel de perifericos como de "softwares" [C094, LE90, SV84, TA95]. Essa caracteristica

pode trazer reducoes significativas no custo total do sistema.

2.1.2.1 Conceitos Basicos Importantes

Existem, inicialmente, tres conceitos basicos (servico, servidor e cliente) que podem

ser definidos pe1a frase: "urn servidor e urn subsistema que providencia urn tipo particular de

Servi90 para os clientes de urn sistema" [SV84]. Por exemplo, 0 "servidor de arquivos" e urn

servidor que providencia aos usuanos 0 "servico de gerenciar 0 armazenamento de seus arquivos".

Mitchell, em [MI82], defme 0 servi90 como "urna entidade de software rodando

sobre urna ou mais maquinas" e servidor como "0 software de servico rodando sobre urna unica

maquina". Define, ainda, urn cliente de urn servico como "urn software que pode ou nao estar

operando em nome de urn usuano hurnano". 0 cliente implementa urna interface adequada para 0

usuano se comunicar com urn servidor [MI82, SV84]. A interface do cliente e urn conjunto de

operacoes que permite a clientes de urn servidor de arquivos, por exemplo, ter acesso e controle

sobre 0 servico de arquivo.

Outro conceito importante e 0 de sistema de arquivo ou sistema de arquivamento

que pode ser implementado no servidor de arquivos, no cliente ou parcialmente em cada urn

desses. A funcao basica desse sistema e gerenciar diret6rios e arquivos de clientes de modo rapido

e confiavel. A quesffio de se saber onde e como implementar 0 sistema de arquivamento e urn

ponto chave do projeto de urn servidor de arquivos; essa quesffio e conhecida como 0 problema da

decomposi9iio [BI80, FR85]. Esse problema pode ter duas solucoes extremas possiveis na

implementacao de servidores de arquivos [BI80]:

• interface de baixo nivel: 0 servidor somente controla 0 dispositivo fisico de armazenamento; ou

seja, 0 sistema de arquivamento e implementado no cliente;

. interface de alto nivel: alem da funcao citada para a interface de baixo nivel, 0 servidor controla

arquivos, diret6rios, etc.; ou seja, 0 sistema de arquivamento e implementado no servidor.



A utiliza9ao do primeiro tipo de modelo facilita a constru9ao de um servidor de

arquivos re1ativamente simples. Para 0 segundo caso, os c1ientes podem ser simples e todos tern as

vantagens de um sofisticado sistema de arquivamento. Birrel e Needham, em [BI80], apresentam

uma solu9ao intermediana: 0 servidor de arquivos universal. Este seria um dispositivo de

armazenamento remoto capaz de suportar c1ientes com sistemas de arquivamento distintos usando

o mesmo servidor de arquivos.

2.1.2.2 Servidores de Arquivos

A utiliza9ao de Servidores de Arquivos e uma forma de compartilhar arquivos e

bases de dados [LE90, SV84, TA95], introduzindo maior disponibilidade de informa90es no

sistema e aumentando a mobilidade do usuano (por exemplo, no caso de falha de uma esta9ao de

trabalho) e a seguran9a com rela9ao as informa90es (gerenciando copias e recupera9ao

automaticamente). Urn servidor de arquivos e normaImente um sistema computacional que roda

um "software" especializado na execu9ao de opera90es de armazenamento e recupera9ao de dados,

de forma nipida, segura e compartilhada.

As principais razoes que estimulam a implementa9ao de servidores de arquivos em

sistemas distribuidos baseados em rede local sao [MI82, MU93, SV84, TA95]:

. economia: 0 custo de dispositivos de armazenamento secundano pode representar uma parcela

significativa do valor total de um sistema computacional. Uma vez que 0 atual pre90 por Mbyte

de armazenamento decresce com 0 aumento da capacidade do dispositivo secundano, a

centraliza9ao de recursos toma-se uma 0P9ao bastante atrativa, possibilitando ate mesmo 0 uso

de esta90es de trabalho sem disco;

. compartilhamento de informa90es: num modelo em que cada computador tern seu proprio

disco, os usuanos podem ter suas proprias versoes de um arquivo ou programa, tomando dificil

manter versoes consistentes desse arquivo ou programa no sistema. Tambem nesse caso, nao e

possivel garantir que uma informa9ao estara disponivel quando outro usuano desejar ter acesso



a mesma. Atraves do compartilhamento de infonna90es, pode-se providenciar 0 gerenciamento

dos dados para acesso segura a todos os usuanos do sistema;

. expansibilidade: os aumentos nas velocidades de acesso a dados e de armazenamento do

sistema podem ser conseguidos atraves da adi9ao de servidores de arquivos e de dispositivos de

disco.

Alem da sua fun9ao primana, um servidor de arquivos pode, tambem, servir de base

para a implementa9ao de outros tipos de servidoresnecessanos em redes locais de computadores,

como por exemplo os servidores de impressao, de nome e de correio eletronico [TA95].

2.1.2.3 0 Servidor de Arquivos Ideal

Tanenbaum, em [TA95], cita algumas questoes basic as no projeto de servidores de

arquivos para redes de computadores; entre essas estao: prote9ao, desempenho e confiabilidade.

Baseado nessas questoes, tambem observadas em outras literaturas [LE90, MI82,

MU93, SV84], e associado a uma das razoes que estimulam a implementa9ao de servidores de

arquivos (0 compartilhamento de infonna90es), pode-se citar algumas caracteristicas que saD

desejaveis para a implementa9ao de um servidor de arquivos ideal [LE90, MU85]:

. confiabilidade: imunidade contra quebras ("crashes") do c1iente, do servidor de arquivos ou dos

dispositivos de armazenamento;

. flexibilidade: as infonna90es podem ser compartilhadas por diferentes usuanos ao mesmo

tempo.

Implementar um servidor de arquivos ideal nao e uma tarefa facil, tendo em vista

que algumas dessas caracteristicas podem ser conflitantes (por exemplo, rapidez e confiabiliadade).



2.1.3 Projeto de Servidores de Arquivos

Na se9ao anterior foram descritas caracteristicas desejaveis que urn servidor de

arquivos baseado em rede local deve apresentar: rapidez, seguran9a, confiabilidade e flexibilidade

[LE90, MU93]. Neste item saD feitas considera90es sobre essas caracteristicas, bem como

observa90es com rela9ao a outros aspectos que devem ser relevados no projeto de tal tipo de

servidor.

2.1.3.1 Desempenho

Desempenho e urn ponto extremamente importante a ser considerado no projeto de

servidores de arquivos. 0 desempenho de urn servidor de arquivos e especialmente dependente das

caracteristicas intemas do mesmo, como por exemplo os sistemas de processamento e de disco, 0

esquema de aloca9ao de dados em disco e as tecnicas de "cache" de disco implementadas.

Entretanto, outros fatores podem afetar tal desempenho; os mais relevantes saD: a velocidade de

comunica9ao da rede e 0 nfunero de clientes do servidor de arquivos.

A influencia dessas caracteristicas e alguns mecanismos para melhorar 0

desempenho e confiabilidade de servidores de arquivos saD analisados a seguir.

o Sistema de Processamento

Vanos autores [LA86, ME85, SA85a] apresentam estudos sobre a utiliza9ao dos

dispositivos intemos de servidores de arquivos baseados em rede local. A conclusao nesses

trabalhos e que, dependendo da carga de trabalho imposta pelos clientes na rede, 0 sistema de

processamento de urn servidor de arquivos pode rapidamente se tomar 0 componente malS

sobrecarregado do servidor, passando a ser 0 fator limitante do desempenho desse servidor.

Baseado nisso, pode-se concluir que, para 0 projeto de urn servidor de arquivos,

deve haver grande preocupa9ao com rela9ao a miniza9ao dos tempos gastos relativos ao sistema de

processamento; urna forma de se obter isso e atraves da utiliza9ao de urn processador que apresente

alto desempenho.



o Sistema de Disco e 0 Esquema de A1oca~io de Dados

As caracteristicas do dispositivo de armazenamento utilizado no servidor de

arquivos e os esquemas usados para alocayao de espayO em disco tem grande influencia sobre 0

tempo total de acesso a arquivos.

A utilizayao de discos com altas taxas de transferencia e baixos tempos de acessos a

dados traz grandes beneficios ao desempenho de servidores de arquivos [FR85]. Tambem, a

utilizayao de caracteristicas adequadas podem promover aurnento de tal desempenho, como, por

exemplo, 0 armazenamento temponirio ("bufferizayao") de blocos parciais do disco no servidor de

arquivos e a busca antecipada de blocos de dados no disco [P085], alem do aurnento no tamanho

do bloco de transferencias com 0 disco (mais informayao pode ser transferida em urn Unico

acesso) [FR85].

Dutra forma de melhorar 0 desempenho do sistema de armazenamento e construir

servidores de arquivos com mwtiplos discos. A replicayao de discos, conhecida como vetor

redundante de discos (RAID) [GA94, HA92, MU91, PA88b], pode proporcionar aurnento na

taxa de transferencia de dados ou aurnento na taxa de atendimento de solicitayoes.

Para ambientes computacionais onde cada solicitayao requer a transferencia de urn

arquivo com grande quantidade de dados, cada arquivo pode ser dividido em varios blocos de

dados; 0 primeiro bloco e escrito no disco A, 0 segundo bloco no disco B, e assim

sucessivamente, ate 0 acesso ao N-esimo disco compondo 0 RAID. As transferencias (tanto para

leitura como para escrita) sobre os N discos considerados poderiam ser realizadas em paralelo,

diminuindo os tempos de transferencias de cada arquivo em relayao aos tempos obtidos para urn

dispositivo de disco padrao, 0 que aurnentaria 0 desempenho do sistema de armazenamento.

Para sistemas computacionais onde urn grande nfunero de pequenas solicitayoes de

entrada/saida silo geradas, se 0 RAID considerado permite que seus discos atuem de forma

independente, cada disco poderia atender a uma solicitayao diferente; isso significa que urn RAID

de N discos poderia processar N solicitayoes simultaneamente, diminuindo 0 tempo medio de

atendimento de cada solicitayao.



Dependendo da implementayao, se os arquivos forem replicados, 0 RAID aumenta

a confiabilidade do sistema com relayao a falhas de dispositivo.

Quanto a alocayao de espayO em disco, a utilizayao de algoritmos apropriados, que

providenciem meIhor alocayao dos dados, deve minimizar os tempos de busca para escrita/leitura

do arquivo [FR85].

Tecnicas de "Cache" de Disco

Urn modo de melhorar 0 desempenho de servidores de arqUlVos e atraves da

utilizayao de tecnicas de "cache" de disco [JA89, KA94, NE88, TE87a]. Nesses esquemas, blocos

de arquivos ou mesmo arquivos inteiros do disco do servidor sao armazenados temporariamente

na memoria principal do servidor. 0 uso de "caches" reduz 0 nfunero de acessos a disco. Como

con sequencia, ocorre uma minimiza9ao do tempo total relativo ao sistema de disco (deixam de

ocorrer muitos posicionamentos das cabe9as de leituralescrita e muitas transferencias de dados

entre 0 disco e a memoria principal do servidor).

Em sistemas distribuidos, quando essa forma de implementa9ao do "cache" (apenas

na memoria principal do servidor de arquivos dos clientes) e considerada, tal modelo de

implementa9ao e conhecido como "cache" centralizado [TE87a]. Num outro modelo de

implementa9ao, conhecido como "cache" distribuido [LE90, SV84, TE87a] , os "caches" sao

implementados em outras maquina s: na memoria principal ou em disco local do cliente e/ou nas

memorias principal e secund:iria de outros servidores.

A vanta gem do modelo centralizado e a relativa simplicidade para implementar e

manter 0 "cache" (gerenciamento de apenas duas copias). 0 desempenho do sistema melhora uma

vez que acessos a disco sao evitados. A desvantagem desse modelo e 0 tamanho possivel para 0

"cache", uma vez que esse e limitado pela quantidade disponivel de memoria principal do servidor.

Alem disso, esse tipo de "cache" evita apenas acesso a disco, mas nao minimiza acessos a rede e

ao servidor



o "cache" distribuido pode evitar acessos ao seIVidor de arquivos e a rede (capias

nos clientes) ou minimiza a distancia entre os dados e 0 usmirio (capias em outros seIVidores),

diminuindo os tempos gastos em comunica~ao atraves da rede, com aurnento de desempenho,

confiabilidade e disponibilidade do sistema. A desvantagem do modelo distribuido e que 0

gerenciamento das capias distribuidas e mais complexo (esquema atimo de aloca~ao de dados e

consistencia das possiveis capias de urn arquivo ).

Quanto a consistencia de varias capias de urn arquivo [DA85, LE90, NE88,

TE87a], esse problema e menos serio quando 0 "cache" esta no seIVidor de arquivos, uma vez que

o "cache" precisa ser consistente somente com 0 disco. Mas, se 0 "cache" esta no cliente, 0

problema de consistencia se toma mais complexo, uma vez que capias de urn arquivo podem

existir em muitos lugares. Esse problema pode ser tratado atraves das seguintes tecnicas [DA85,

HA88a]:

• os arquivos no "cache" ou as capias duplicadas sao imutaveis: nessa tecnica as capias de urn

arquivo somente podem ser lidas;

atualiza~oes sao coordenadas por uma das capias: somente uma capia especifica pode ser

alterada por vez;

tecnica de vota9ao: nesse esquema, sao realizadas compara~oes entre dados de varios

servidores de arquivos para validar as capias de arquivos.

Ainda quanto a consistencia de arquivos, sistemas que possibilitam a replica9ao de

dados nao podem permitir modifica90es independentes conflitantes para diferentes capias do

mesmo arquivo. Algumas tecnicas para evitar este problema sao [SA85a, TE87a]:

• consistencia do "cache" iniciada pelo cliente: 0 servidor de arquivos e consult ado para

valida9ao do "cache" quando urn arquivo e aberto;

• consistencia do "cache" iniciada pelo servidor: na modifica9ao de urn arquivo, 0 servidor envia

uma mensagem aos clientes para descartarem 0 arquivo do "cache".



A primeira t6cnica pode fazer com que muitas das chamadas recebidas pelo

servidor sejam para confirmar a validade do "cache" [SA85a, TE87a]. Vams literaturas

apresentam mecanismos para gerenciar replica~io, atualiza~io, controle de consistencia e

recupera~io de arquivos em ambientes distribuidos [BE84, DA85, HA88a, H081, SA85a, TE87a,

WE86]

Quanto ao projeto e opera~ao de "caches", alguns pontos a serem considerados

para sistemas distribuidos sio [KA94, LE90, NE88, OU85, PR90, SM82]:

• procedimento de escrita: quando os dados do "cache" sao modificados, 0 armazenamento

secundmo precisa ser atualizado. Isso pode ser feito, basicamente, de duas formas:

• escrita atrasada: atualiza 0 conteudo do disco em condiyoes predeterminadas (por

exemplo, tempo decorrido e disco ocioso);

• tamanho do "cache": 0 tamanho do "cache" depende das condiyoes de CUstO,desempenho e

local de sua implementa~ao;

• tamanho do bloco: 0 tamanho do bloco do "cache" (a unidade de armazenamento) em sistemas

distribuidos pode ser 0 arquivo inteiro ou blocos de disco;

• algoritmo de substitui~io: modelos de substitui~io de urn bloco (ou urn arquivo) para, por

exemplo, quando 0 "cache" esta cheio, sao:

· algoritmo de sele~ao para 0 "cache": os dados a serem armazenados no "cache" podem ser

selecionados de duas formas:



A Velocidade de Comunica~io

As taxas de transferencias de informa90es entre clientes e servidores de arquivos

saD bastante afetadas pelos tempos adicionais exigidos nos processos de comunica9ao do sistema.

Entre os fatores que intluenciam diretamente esses tempos estao os tipos de protocolos utilizados,

a quantidade de mensagens trocadas para a realiza9ao de uma tarefa e 0 tamanho dos pacotes de

transferencia pela rede [SV84, TA85].

Em geral, urn cliente usa urn tipo de mecanismo de chamada remota de

procedimento (RPC) [BI85, C094, SV84, TA95] para interagir com os servidores de arquivos

remotos. 0 protocolo basico de comunica9ao consiste de dois passos [LE90, SV84, TA95]:

envia yedido, recebe Jesposta. 0 cliente faz 0 pedido de servi90 com 0 nome e parametros da

opera9ao desejada e 0 servidor envia os resultados como resposta para 0 cliente. Um terceiro

passo pode ser adicionado: urn reconhecimento do cliente quando recebe a resposta [SV84,

TA95].

A interface do servidor de arquivos e os protocolos de comunica9ao devem ser

cuidadosamente projetados a fim de minimizar os custos de gera9ao de mensagens e tambem 0

nfunero de mensagens trocadas [SV84]. Svobodova, em [SV84], descreve diferentes

implementa90es de mecanismos de comunica9ao.

o uso de "caches" ou de armazenamento secundario na esta9ao cliente pode

minimizar os tempos gastos com comunica9ao, pois 0 acesso a arquivos situados nesses "caches"

evita transferencias pela rede. Esse procedimento pode melhorar 0 desempenho do sistema como

urn todo, pois minimiza 0 congestionamento da rede.

o Sistema de Arquivos Distribuido

o aurnento no nfunero de clientes de urn servidor de arquivos pode causar uma

satura9ao no servi90, ou seja, pode haver uma degrada9ao no desempenho do servidor. Vma



solw;ao imediata e replicar 0 nfunero de servidores de arquivos [C094, DA85, HA88a]

provo cando urn aurnento de disponibilidade e de desempenho de todo 0 sistema.

Se esses mwtiplos servidores estiverem trabalhando de forma cooperativa,

gerenciados por urn Unico sistema de arquivamento, 0 conjunto atua como urn Unico sistema

lagico, proporcionando melhor desempenho que urn servidor de arquivos umco. Isso pode trazer

grandes beneficios ao sistema, como por exemplo: aurnento de capacidade de armazenamento e

processamento (mais que urn servidor para armazenar dados e processar as transferencias), melhor

confiabilidade e robustes do sistema (quebra de urn servidor nao afeta todo 0 sistema), aurnento de

disponibilidade dos dados (arquivos podem ser replicados em varios servidores), manutenyao mais

mcil (manutenyao de urn servidor pode ser feita sem afetar 0 resto do sistema) e expansibilidade

(mais mcil inclusao de novos servidores de arquivos).

Um conjunto de servidores de arquivos trabalhando dessa forma recebe 0 nome de

Sistema de Arquivos Distribuido [MI82, LE90, SV84].

Entretanto, a replicayao de servidores de arquivos pode provo car alguns

problemas. 0 primeiro e decidir a alocayao atima de arquivos para cada cliente. De acordo com

Woodside e Tripathi, em [W086], a soluyao e equalizar, tanto quanto possive!, 0 uso dos

servidores para alocayao. Dutro problema e quanto a transparencia de alocayao, ou seja, 0 usuario

nao precisa saber qual servidor de arquivos esta sendo usado. A soluyao e 0 sistema de arquivos

gerenciar a alocayao de arquivos dos clientes.

o uso de mwtiplos servidores de arquivos permite a criayao de varias capias de urn

mesmo arquivo. Essa caracteristica introduz 0 problema de manter varias capias de urn arquivo

em diferentes servidores de forma consistente [DA85, HA88a]. As soluyoes para isso podem ser

similares as descritas anteriormente para consistencia entre "caches" em urn sistema distribuido.

2.1.3.2 Seguran~a

Uma preocupayao que se deve ter no projeto de servidores de arquivos para

sistemas distribuidos e 0 controle de acesso: quem esta autorizado a ler e a escrever em cada



arquivo. Essa questao pode ser resolvida usando-se lis/as de controle de acesso, capacidades e

codificafiio ("encryption") [B180, C094, MI82, SV84, TA95].

Com listas de controle de acesso, a cada arquivo e associada uma lista de usmirios

autorizados a usa-Io. Junto com algum identificador de arquivo (Fill), 0 usuario precisa

apresentar alguma prova de sua identidade, a qual the dara direitos de acesso ao arquivo

solicitado.

Em sistemas baseados em capacidades, 0 cliente so precisa apresentar uma senha

especial para cada acesso a arquivos provando sua autorizayao para isso. Em muitos sistemas 0

Fill e usado como capacidade.

Quando codificayao e usada, cad a arquivo tern uma chave Unica e 0 arqUlVo e
armazenado e transferido em uma forma codificada usando aquela chave. Neste caso, 0 setvidor

de arquivos nao valida a capacidade; 0 arquivo e enviado ao cliente, que so tern acesso ao seu

conteudo se tiver a chave de codificayao.

2.1.3.3 Confiabilidade

Inicialmente, para se garantir a confiabilidade de urn setvidor de arquivos deve-se

projeta-Io cuidadosamente, usando disco de boa qualidade, e ocasionalmente fazer copias

("backups") de arquivos [TA85]. Entretanto, mesmo com esses cuidados, outros fatores podem

causar modificayoes ou destruiyao dos dados, como por exemplo, falhas do setvidor de arquivos

ou do cliente.

Vma forma de evitar perda de dados e utilizar transafoes a/arnicas [C094, H081,

MI82, SV84, TA95]. Vma operayao e dita atomica se ao seu final os dados estiio

consistentemente em urn novo estado (a operayiio termina com sucesso) ou no estado antigo

(nenhuma atualizacriio foi executada). Da mesma forma, uma transacriio e atomica se todas as suas

operayoes sao executadas ou, no caso de falha, nenhuma e executada.



Em gera~ mais de uma transayao pode tentar 0 acesso a urn arquivo de forma

concorrente. Isso traz a necessidade de se ter alguma forma de controle de concorrencia. Alguns

mecanismos que urn seIVidor de arquivos pode usar para controle de concorrencia silo [BE84,

C094, MI82, SV84, TA85]:

• mecanismo de bloqueamento ("lock"): permite acesso exclusivo a urn conjunto de dados (a

unidade de bloqueamento);

"timestamp": urn nfunero Unico, relacionado ao tempo de execuyao, associado a cada

transayao;

2.1.4 Revisao de Alguns Servidores de Arquivos
Existe urn grande nfunero de seIVidoresde arquivos implementados com as mais

distintas caracteristicas. Na sequencia, sao brevemente revisados alguns desses seIVidores de

arquivos:

. SeIVidorde Arquivos Alpine [BR85, SV84]: desenvolvidona Xerox Palo Alto Research Center

(PARC), EVA, e dirigido para aplicayoes de base de dados, suportando gerenciamento

integrado de diferentes formas de informayao; implementado em linguagem Cedar, esta em

operayao desde 1983;



• SeIVidor de Arquivos Amoeba [C094, MU86, TA95]: desenvolvido na Universidade de Vrije,

Amsterdam, Holanda, e urn seIVidor que usa urn mecanismo de controle de concorrencia

otimistico e urn modelo minimo de RPC; seu projeto e desenvolvimento foi iniciado em 1981;

• Sistema de Arquivos Andrew [C094, H088, LE90]: implementado na Universidade de

Carnegie-Mellon, EUA, e direcionado para providenciar urn mecanismo eficiente de

compartilhamento de informa90es aos usmirios; desenvolvimento iniciado em 1983;

· SeIVidor de Arquivos de Cambridge - CFS [MI82, SV84, TA95]: desenvolvido na

Universidade de Cambridge, Inglaterra, visava implementar urn seIVidor de arquivos universal

[BI80], podendo ser usado por computadores com diferentes sistemas operacionais; escrito em

BCPL, esta em Opera93.0desde de 1980;

• Sistema de Arquivos Chorus [C094, R088]: desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas

em Informatica e Automatica (INRIA), Fran9a, usa mensagens de comprimento variaveis

(limitadas a 64 Kbytes); implement ado em C++, esta em uso desde 1988;

• Coda [C094]: implementado a partir de 1989 na Universidade de Carnegie-Mellon, EUA; 0

projeto visa envolver seu uso em sistemas distribuidos de larga escala em redes locais (LAN) e

de grande area (WAN);

• Sistema de Arquivos Locus [LE90, P085]: desenvolvido na Universidade da California, EUA,

o seu projeto enfatiza questoes relativas a tolerancia a falhas, com sofisticadas caracteristicas

voltadas ao gerenciamento automatico de dados replicados e atualiza90es atomicas de

arquivos; esta em uso desde de 1980;

• Sistema de Arquivo Sprite [LE90, NE88, OU88]: projetado na Universidade da California,

EUA; a estrutura em arvore do sistema de arquivos engloba todos os arquivos e dispositivos da

rede, tornando-a transparente e igualmente acessivel a todos os clientes; desenvolvido a partir

de 1982;



• Sistema de Arquivos em Rede Sun - Sun NFS [C094, LE90]: sua implementa~ao e parte do

sistema operacional SunOS; este sistema de arquivos e usado para acesso transparente a

arquivos remotos em ambientes UNlX; em funcionamento desde 1981;

• Servidor de Arquivos Trice [SA90b]: desenvolvido no Departamento de Eletronica e Ciencias

da Computa~ao da Universidade de Southampton, Inglaterra, e implementado em BCPL e

apresenta uma interface do cliente de nivel alto.

2.2 Modelamento para Simula~ao
Muitas vezes, toma-se necessario fazer analises quanto ao desempenho de sistemas

computacionais em geral e de servidores de arquivos, em particular. Para essas situa~oes, deve-se

ter a disposi~ao ferramentas apropriadas que permitam a realiza9ao dessas analises de formas

segura e correta. Tais ferramentas podem se tomar bastante uteis nas seguintes situa90es [HA88b,

K078, MA87]:

analise de sistemas existentes: objetivando maxmnzar eficiencia e utiliza9ao de recurso,

minimizarcustos e tempo de resposta, etc;

A seguir sao descritas algumas tecnicas que podem ser utilizadas em processos de

analise de desempenho de sistemas computacionais.

2.2.1 Tecnicas de Aferi~ao
As ferramentas utilizadas na avalia~ao de sistemas computacionais podem ser

construidas a partir de experimenta~ao pratica de urn sistema existente [K078, MA80]. Nesse

caso, 0 sistema e instrumentado (por "hardware" ou por "software") para a coleta das informa~oes



necessarias para a avalia9ao do seu desempenho, com posterior analise desses dados. Os esquemas

de obten9ao de informa90es junto ao proprio sistema recebem 0 nome de Tecnicas de Aferifiio.

Algumas tecnicas de aferi9ao que podem ser utilizadas em processos de avalia9ao

de sistemas computacionais saD descritas a seguir.

Coleta de Dados
Coleta de Dados [K078] e uma das tecnicas que fomece os resultados malS

precisos na avalia9ao de desempenho de sistemas computacionais. Essa tecnica pode ser utilizada

quando 0 objetivo e a obtelwao de dados visando a analise direta de urn sistema ou quando a

inten9ao e apenas coletar informa90es precisas visando outros fins. A coleta de dados deve ser

aplicada sobre sistemas existentes, operando em condi90es normais.

A obten9ao das informa90es necessarias para a avalia9ao do sistema computacional

pode ser realizada atraves da utiliza9ao de "hardware" ou "software" direcionados para aquele :fun

[K078]. Para a primeira forma, 0 sistema e instrumentado por meio de monitores de "hardware"

(sensores eletronicos, dispositivos logicos para monitoramento de sinais, etc.). Para 0 outro caso,

a coleta dos dados pode ser feita atraves de monitores de "software", que saD conjuntos de rotinas

executadas junto ao processamento normal do sistema.

A coleta de dados e tambem muito uti! para a obten9ao de estimativas para os

parametros de entrada requisitados por modelos analiticos e de simula9ao [K078]. Tambem.

dados coletados junto a urn sistema real podem ser usados para a valida9ao de tais tipos de

modelos [SA84]. Essa valida9ao e realizada atraves da compara9ao entre os resultados obtidos

com a resolu9ao do modelo considerado e os dados colhidos junto ao sistema real.

Um dos inconvenientes dessa tecnica e que cuidados especiais devem ser tomados

para que os mecanismos usados nas coleta dos dados nao interfiram no comportamento do sistema

em analise, pois os tempos gastos nas medi90es podem estar sendo incluidos nas medidas de

desempenho sendo tomadas [K078]. Uma vez que a coleta de dados necessita que 0 sistema em



amilise exist a fisicamente, essa tecnica nao e adequada para situa~oes onde altemativas de projeto

devem ser consideradas.

Uso de Indices de Desempenho

Indices de desempenho ("benchmarks") geralmente sao usados quando se deseja

fazer compara~oes entre vlirios sistemas computacionais. Um "benchmark" e urn programa

computacional que produz uma carga de trabalho que deve ser executada sobre todas as maquinas

consideradas [TA92, WE90]. Os tempos de execu~ao dessa carga nas maquinas sao confrontados,

fomecendo urn bom indice para os desempenhos dos sistemas.

Um inconveniente dessa tecnica e que os "benchmarks" disponiveis podem nao ser

representativos para uma aplica~ao desejada. Mas, a principal desvantagem dos "benchmarks" e
que estes nao possibilitam analisar 0 comportamento do sistema quando diferentes altemativas

para 0 mesmo devem ser consideradas.

Alguns exemplos de "benchmarks" sao [WE90]: Whetstone, Dhrystone, Linpaek,

EDN e SPEC.

Constru~iio de Prototipos
Esta tecnica consiste em eriar urn prot6tipo do sistema a ser analisado. 0 prot6tipo

[HA88b, ST87] e uma versao funcional simplificada de urn sistema, onde faltam earacteristicas



nio essenciais que estariam presentes apenas no sistema real. Essa e uma forma de se obter boa

precisao para os dados a serem considerados nas analises.

A constm9io de prototipos e bastante uti! quando se deseja a obten9ao de

informa90es de urn sistema ainda nio existente [ST87]. Com isso, informa90es sobre 0

comportamento futuro do sistema podem ser obtidas previamente, possibilitando a detec9ao de

erros de projetos em urn tempo menor, 0 que reduz os custos envolvidos.

As grandes desvantagens de prototipos sio relativas ao custo envolvido na sua

implanta9io (tornado-os ferramentas caras) e ao longo tempo gasto em suas constru90es. Isso

torna essa tecnica pouco adequada para a analise de diferentes alternativas para urn sistema

[ST87].

2.2.2 Tecnicas de Modelagem
As tecnicas de aferi9io, descritas na se9ao anterior, em geral fornecem resultados

bastante precisos quando empregadas na avalia9ao de desempenho de sistemas computacionais.

Entretanto, essas tecnicas apresentam alguns inconvenientes, tais como exigencia de

disponibilidade do sistema ou a implementa9ao de urn prototipo do mesmo; alem disso, nao sao

adequadas para a analise de projetos alternativos para urn sistema. Assim, outros tipos de

ferramentas, direcionadas para a avalia9aode desempenho de sistemas computacionais, devem ser

considerados.

Uma forma alternativa de obter ferramentas direcionadas a avalia9ao de sistemas

computacionais e atraves de abstra9ao do sistema considerado [1<078, MA87, S092]. Quando a

abstra9ao de urn sistema e utilizada, a analise e realizada a partir da cria9ao de urn modelo teorico

representativo desse sistema. Nesse processo de analise, 0 modelo, apos a sua cria9ao, deve ser

resolvido. Os esquemas de abstra9ao de sistemas recebem 0 nome de Tecnicas de Mode/amenta.

A seguir, sao descritas as tecnicas de modelamento mais utilizadas na avalia9ao de

sistemas computacionais.



Modelamento Analitico

A tecnica de modelamento analitico [MA87, S092] possibilita a obten9ao de

rela90es funcionais entre os parametros do sistema em analise e os criterios de desempenho

escolhidos. Essas rela90es sao descritas em termos de equa90es que podem ser resolvidas

analiticamente.

Uma caracteristica bastante interessante do modelamento analitico e 0 fato dessa

tecnica poder ser usada tanto para sistemas existentes quanto para sistemas a serem

implementados. Alem disso, resultados com boa precisao podem ser obtidos com essa tecnica, a

custos relativamente baixos [MA87, SH88].

Entretanto, a medida que aurnenta a complexidade do sistema considerado (ou 0

nfunero de detalhes e caracteristicas a serem relevados), cresce tambem a complexidade do

modelo em uso, dificultando a resolll(~aoanalitica do mesmo [MA87]. Dutro inconveniente de

modelos analiticos surge quando se deseja avaliar possiveis modifica90es no sistema em analise.

Para refletir essas modifica90es no modelo associado, deve-se refazer parte ou mesmo todo 0

modelo e ainda ter que soluciona-Io [MA87, S092]. Tambem, a valida9ao do modelo (garantia de

que 0 modelo e uma representa9ao consistente do sistema real) pode ser tomar uma tarefa

bastante dificil [SA84, S092].

Simula9ao [MA87, SA84, SH88, S092] e a tecnica que consiste em modelar urn

sistema e entao transformar 0 modelo obtido em urn programa computacional que represente 0

sistema real com urn bom nivel de fidelidade. Os resultados obtidos com 0 programa sao

prognosticos do comportamento possivel de urn sistema se este for submetido a condi90es

variadas [MA80].

Essa tecnica e bastante flexivel, podendo ser aplicada para sistemas existentes ou

nao. Em especial, sua aplica9ao e bastante recomendada em situa90es onde altemativas para a

implementa9ao ou a adequa9ao de urn sistema devem ser investigadas [MA87, S092]. Da mesma



forma como acontece com a tecnica de modelamento analitico, simulay80 possibilita a obteny80 de

resultados com boa precis80 a baixo custo [MAS7, SHSS].

Para algumas aplicayoes, dependendo do nivel de complexidade do modelo de

simulayao construido, grande tempo de processamento do programa associado pode ser

necessario. Mas, tambem nesta tecnica, 0 maior inconveniente apresentado esta relacionado com a

validayao do modelo de Simulay80 obtido e do seu programa associado [SAS4, S092].

2.2.3 Simula~ao de Sistemas Computacionais

o que se observa a partir das descriyoes feitas anteriormente e que a Tecnica de

Simulayao pode apresentar bons niveis de precisao para os resultados com custos de avaliayao

muito baixos [MAS7, SHSS]. Alem disso, como descrito anteriormente, a aplicay80 dessa tecnica

e bastante recomendada em situayoes onde altemativas para a adequay80 de urn sistema existente

ou para a implementay80 de uma arquitetura altemativa devem ser investigadas [MAS7, S092]

(esse e 0 caso do trabalho apresentado nesta tese). Isso ocorre porque simulayao oferece grande

flexibilidade, permitindo que alterayoes no modelo sejam feitas com relativa facilidade

(comparativamente com as outras tecnicas descritas).

2.2.3.1 Modelos de Sistemas

Os modelos de sistemas podem ser classificados de acordo com 0 modo no qual 0

modelo representa as mudanyas de estado no sistema em considerayao. Essas mudanyas podem

ocorrer de forma continua ou de forma discreta. Desse modo, os modelos podem ser classificados

em [MASO, MAS7, S092]:

• Modelos para Sistemas Continuos: represent am sistemas nos quais as mudanyas de estado

ocorrem de forma continua no tempo; como exemplo, os modelos para a analise de dissipay30

de calor e de aplicayoes biomedicas;



• Modelos para Sistemas Discretos: representam sistemas em que as mudanyas de estado

ocorrem em pontos discretos do tempo (em intetvalos fixos de tempo); como exemplo,

sistemas computacionais, que em muitas situayoes executam atividade em intetvalos regulares.

2.2.3.2 0 Processo de Modelagem

o processo de modelagem de urn sistema consiste em abstrair as caracteristicas do

sistema em urn modelo [K078, MA87]. 0 processo de modelagem de urn sistema pode ser

dividido em tres etapas basicas [MA80, MA87, SH88]: desenvolvimento, testes e analises de

resultados. Essas etapas saG descritas a seguir.

A Etapa de Desenvolvimento

Dentro dessa etapa, varios passos precisam ser seguidos [MA87, S092]. Apos 0

entendimento do sistema considerado, os elementos e os aspectos relevantes do sistema, a serem

incluidos no modelo, devem ser identificados e caracterizados. As metas pretendidas e a

quantidade de detalhes devem ser definidas clara e objetivamente, para entao iniciar-se a

construyao do modelo. Durante 0 desenvolvimento do modelo, sao gerados os requisitos para os

dados de entrada e intemos do mesmo; esses dados servirao como parametros para 0 modelo. Os

dados de entrada utilizados em urn modelo podem ser obtidos de varias formas, como por

exemplo junto a sistemas existentes ou gerados usando nfuneros aleatorios. A partir da criayao do

modelo, deve-se escolher 0 metodo de analise a ser utilizado: ferramentas analiticas ou simulayao.

A sequencia desta revisao esta direcionada para a Tecnica de Simulayao. Assim, 0

proximo passo consiste em transformar 0 modelo obtido em urn programa computacional.

A criayao do programa de simulayao depende do sistema sendo modelado e da

disponibilidade de ferramentas. Basicamente, esses programas podem ser implementados

utilizando:

• linguagens de simulayao: uma lingua gem direcionada a simulayao possui todas as estruturas

necessarias para a criayao de urn ambiente de simulayao; nesse caso, uma serie de ferramentas



especificas se encontram disponiveis, permitindo a simu1ar;aode urn grande nfunero de tipos de

sistemas. Exemplos de linguagens de simu1ar;ao sao GPSS [BA89a], SIMULA [SA85b] e

SLAM IT [S092].

• linguagens convencionais: nesse caso, qualquer linguagem de programar;ao de proposito geral

pode ser utilizada [SA90], como por exemplo C, Pascal e Occam [BU88, J088]. Aqui, 0

programador e responsavel pela criar;ao de todo 0 ambiente necessario para a simular;ao. A

vantagem desse esquema e que 0 modelador pode escolher a linguagem que melhor lhe convem

[MA87]. Alem disso, 0 programa de simular;ao criado pode ser executado em qualquer

computador que tenha compilador para a linguagem escolhida. Uma desvantagem e que 0

programador tern que desenvolver todas as estruturas exigidas para urn ambiente de simula9ao;

• pacotes de proposito especifico: esses pacotes sao conjuntos de programas criados para

aplica90es especificas; esses pacotes sao muito uteis em simulavoes para as quais foram

projetados, fomecendo ferramentas bastante adequadas. Entretanto, pouca flexibilidade a

mudan9as e fomecida, uma vez que sao projetados para tipos especificos de sistemas.

Exemplos de pacotes de proposito especifico sao: PET [S092] (usado na modelagem de redes

de computadores) e IDSS [S092] (aplicados na modelagem de sistemas aeroespaciais);

· extensoes funcionais de linguagens de uso geral: sao pacotes com procedimentos especiais para

simula9ao utilizados junto a linguagens de programar;ao convencionais; dessa forma, tem-se os

aspectos gerais de uma linguagem convencional de alto nivel junto a ferramentas especificas de

simular;ao. Entretanto, produzem codigos maiores e menos "legiveis" para os programas que as

linguagens de simula9ao. Por exemplo, SMPL [MA87] e uma extensao da linguagem C.

A Etapa de Testes

Apos a cria9ao do programa de simula9ao, esse deve ser conferido para verificar a

possivel ocorrencia de erros tanto de programa9ao como de 16gica [MA87]. Em seguida, deve ser

verificado se 0 programa e uma implementa980 valida do modelo usado. Para modelos simples, a

verifica9ao pode ser feita por inspe98o. Entretanto, no caso de modelos maiores, uma verifica9ao



mais detalhada deve ser realizada; uma forma de se fazer isso e atraves da comparayao com

modelos analiticos [MA87, SH88].

o modelo de simulayao (com seu programa associado) deve ser uma representayao

valida do sistema considerado. Isso significa que aquele deve reproduzir 0 comportamento do

sistema com fidelidade, a .fim de atingir os objetivos propostos. Assim, 0 modelo deve passar por

urn processo que recebe 0 nome de validafiio. Sargent, em [SA84], apresenta urn serie de

discussoes sobre tecnicas de verificayiio e validayao de modelos.

• comparar os resultados obtidos nas simulayoes com medidas colhidas junto ao sistema

considerado (quando 0 sistema existe);

• comparar os resultados das simulayoes com dados de outros modelos ja validados, por exemplo

modelos analiticos;

• obter nas simulayoes resultados conhecidos ou previsiveis (por exemplo, quando considerando

urn projeto novo para 0 sistema modelado).

A partir da validayao do modelo, 0 programa de simulayao pode ser utilizado para

a analise do sistema e para preyer 0 possivel comportamento do sistema quando considerando

modificayoes na sua estrutura.

As Analises de Resultados

Para complementar processos de modelagem de sistemas deve-se verificar a

precisao dos resultados obtidos nas simu1ayoes. A precisao dos resultados e extremamente

importante para que 0 modelo possa refletir com fidelidade 0 comportamento do sistema

considerado [SA84].



Com relayao a precisao dos resultados das simulayoes, os aspectos descritos a

seguir devem ser considerados.

Utiliza~ao de Numeros Aleatorios

Em geral ferramentas computacionais usadas para simulayao de sistemas utilizam

variaveis aleat6rias e assim a estimativa do valor da caracteristica observada depende da sequencia

dos niuneros aleat6rios utilizada durante a execuyao da simulayao [BA89, SA84]. Vma nova

execu9ao da simula9ao (replica9ao) sobre 0 mesmo modelo usando outro conjunto de niuneros

aleat6rios produzinl uma estimativa diferente para a caracteristica considerada. A variancia entre

as estimativas obtidas a partir de replica90es independentes pode ser usada para avaliar a precisao

do modelo, uma vez que uma grande variabilidade coloca os resultados sob suspeita, implicando

que 0 modelo nao e apropriado para a aplica9ao ou que 0 niunero de replica90es foi insuficiente

[MA87].

Efeitos Transientes

No come90 da execu9ao de uma simula9ao podem ocorrer condi90es iniciais nao

representativas, como por exemplo a ausencia de transa90es no sistema e recursos desocupados

[BA89a]. Entretanto, ao passo que transa90es sao inseridas, os recursos vao se tomando mais

ocupados, ate se obter as condi90es conhecidas como "estado permanente de urn sistema". Isso

significa que as condi90es iniciais das simula90es podem influenciar na precisao dos resultados

obtidos [BA89a]. Para reduzir os efeitos dessas condiyoes iniciais sobre os resultados das

simula90es realizadas, pode-se utilizar a tecnica chamada de exclusiio ("warmup"), na qual a

execuyao de uma simula9ao e dividida em duas partes: uma fase de inicializayao, onde as

estatisticas obtidas sao descartadas, e uma fase de considerayao dos dados, onde as estatisticas

coletadas sao usadas como estimativas para os valores das caracteristicas de interesse.

Deve-se observar que, muitas vezes entidades ainda nao servidas nas simula90es

podem estar sendo incluidas nas estatisticas colhidas; isso afeta a confiabilidade dos resultados

obtidos. Cuidados devem ser tomados para que enganos, como do tipo citado, nao sejam



cometidos. Portanto, as condiyoes finais das simulayoes devem ser identificadas, para que seus

possiveis efeitos inadequados sejam eliminados.

2.3 Considera~oes Finais

Vma revisao sobre os aspectos mais relevantes ao trabalho apresentado nesta tese

foram descritos neste capitulo.

Na primeira parte da revisao, foi descrito que uma das caracteristicas mats

importantes de sistemas distribuidos de computadores e 0 compartilhamento de recursos

("hardware" e "software") pelos uSUlirios do sistema; algumas das literaturas citadas SaD

especialmente voltadas a esse contexto. Por exemplo, [C094] apresenta uma ext ensa descriyao

sobre sistemas distribuidos, descrevendo sobre rnuitos conceitos pertinentes ao assunto

(definiyoes, vantagens, redes de computadores, sistemas de arquivamento, servidores, etc.); traz

tambem uma discusao sobre varios sistemas distribuidos existentes. Em [TA85], uma serie de

t6picos especialmente relacionados a sistemas operacionais distribuidos sao revistos; conceitos,

definiyoes e outros pontos SaDapresentados. Tambern SaDapresentadas discussoes sobre alguns

sistemas operacionais distribuidos implementados.

Dentre as caracteristicas interessantes de urn sistema distribuido de computadores,

uma se destaca: 0 compartilhamento de recursos; isso pode proporcionar redu90es razoaveis nos

custos de implanta9ao de sistemas computacionais distribuidos. Varios servidores podem estar

disponiveis em urn sistema distribuido; urn servidor indispensavel eo servidor de arquivos. Sendo

assim, esse servidor tern merecido aten9ao especial de muitos pesquisadores.

Varias literaturas descrevem sobre sistemas de arquivamento (tanto a nivel de

"software" quanto de "hardware") em redes locais de computadores. Por exemplo, [LE90],

[MI82] e [SV84] discutem as caracteristicas de servidores de arquivos. Conceitos importantes

(como por exemplo, desempenho, confiabilidade, consistencia de informa90es e transa90es

atomicas), alem da descriyao de projetos e implementa90es de servidores de arquivos, SaDrevistos

nesses trabalhos. Outros textos descrevem projetos e implementa90es de sistemas de



arquivamento que visam obter sistemas com alto desempenho e grande confiabilidade; t6cnicas

como multi-estruturafiio do sistema de arquivos [MU91, CH91], escritas sequenciais em disco

[HA92, OU89, R091] e vetor redundante de discos (RAID) [GA94, HA92, MU91, PA88b] SaD

exemp10s de implementayoes.

No final dessa parte da revisao sao apresentados varios exemplos de servidores de

arquivos baseados em rede local de computadores (ou sistemas de arquivos associados).

A segunda parte da revisao 6 relativa a simulayao de sistemas computacionais.

Varios aspectos relativos a modelamento para simulayao de sistemas, considerados relevantes ao

trabalho apresentado nest a lese, SaDrevistos.

A simulayao foi usada neste trabalho como uma ferramenta auxiliar dentro do

processo de analises de projetos altemativos para servidores de arquivos, visando a obtenyao de

sistemas com alto desempenho (objetivo deste trabalho). Essa t6cnica oferece grande flexibilidade

a baixo custo, podendo ser utilizada na avaliayao de sistemas existentes ou nao. As altemativas de

projetos para urn sistema podem ser avaliadas a partir de modificayoes relativamente simples no

programa de simulayao associado. Tudo isso toma simulayao uma t6cnica bastante adequada para

atingir objetivos como 0 proposto para 0 trabalho desenvolvido.



CAPiTULO TIllis

ESTUDO DE CASO: TRICE

No capitulo anterior discutiu-se as caracteristicas gerais de sistemas distribuidos e de

servidores de arquivos. Neste capitulo e detalhado 0 servidor de arquivos do sistema distribuido

TRICE. A apresenta¥ao desse servidor tern dois objetivos: discutir em detalhes urn servidor de

arquivos real e utilizar esse ambiente para 0 desenvolvimento de urn sistema de simula¥ao.

No item 3.1 saD apresentados os aspectos principais do sistema TRICE, relevantes

para a constru¥ao do sistema de simula¥ao.

As caracteristicas do servidor de arquivos modelado, a sua composi9ao

(descrevendo a fun¥ao de cada componente) e a estrutura do sistema de arquivos saD descritas no

item 3.2.

No item 3.3 discute-se os fatores que influenciam no tempo de resposta do servidor

de arquivos, tais como: caracteristicas intemas (processador, disco, "cache", etc) e demanda de

servi¥o imposta sobre 0 servidor (nUmero de c1ientes, tipos de solicita¥oes, etc). No final, saD

apresentadas as distribui¥oes estatisticas coletadas junto ao servidor de arquivos do TRICE.



3.1 0 Sistema Distribuido TRICE

o ambiente utilizado para 0 estudo de caso e 0 sistema TRICE, desenvolvido no

Departamento de Eletronica e Ciencia da Computa~ao da Universidade de Southampton,

Inglaterra.

o TRICE (Transportable Integrated Computing Environment) [SA90a, SA90b] e

urn sistema distribuido baseado em rede local, fracamente acoplado, e organizado de acordo com 0

modelo cliente-servidor. A estrutura do sistema TRICE consiste de vanas redes locais, em forma de

anel ("Cambridge Ring"), conectadas a urna rede mestre que segue urna topologia estrela. Cada

rede local e composta por esta~oes de trabalho e esta~oes servidoras; por ser urn ambiente

integrado, diferentes tipos de esta~oes podem fazer parte do TRICE. 0 "software" do sistema foi

escrito em BCPL [RI80], urna linguagem direcionada para a implementa~aode sistemas.

Uma vez que 0 ambiente TRICE segue 0 modelo cliente-servidor [MI82, MU91,

SV84, TA95], as esta~oes dos usuanos se comportam como clientes que solicitam servi~os

especificos aos servidores do sistema. 0 processo de comunica~ao entre clientes e servidores e

feito atraves de chamadas remotas de procedimentos [BI84, SV84, TA95], implementado em

protocolos que, basicamente, controlam a transferencia de minipacotes (para trocas de

informa~oes) e de pacotes de dados. Na maioria dos casos, urn mecanismo de dois passos e usado;

assim, para cada solicita~ao que chega no servidor, urna resposta ou urna mensagem de

reconhecimento e retomada para a respectiva esta~aode trabalho.

3.2 0 Servidor de Arquivos do TRICE

o servidor de arquivos do TRICE e responsavel pela organiza~ao e gerenciamento

do sistema de arquivos do ambiente, providenciando 0 armazenamento e a recupera~ao de

informa~oes. Esse servidor e implementado sobre urna esta~aode trabalho dedicada.



3.2.1 As Caracteristicas Gerais
C~da estac;ao servidora de arquivos da versao considerada do TRICE e composta

por um processador de entradaJsaida (FEP), um processador principal, um sistema de discos, uma

interface para acesso direto a memoria (DMA) e memoria RAM. A figura 3.1 mostra 0 diagrama

descrevendo a estrutura basica do servidor de arquivos .

.......... .................................... ............

lnterf. DMA FEP

intenupc;ao

Memoria Proc. Principal Disco

o FEP e responsivel pela transferencia de informac;5es entre a rede e 0 servidor.

Todos os pacotes recebidos da rede sao colocados pela interface DMA (que e controlada pelo FEP)

numa memoria compartilhada com 0 processador principal. As informac;5es necessanas para a

localizac;ao dos dados nessa memoria saD escritas pelo FEP em outra memoria compartilhada, urn

conjunto de RAMs porto-dual. 0 FEP envia urn sinal de intenupc;ao para 0 processador principal,

para que este execute a tarefa solicitada. Quando dados devem ser enviados para a rede (apos a

execuc;ao de uma tarefa pe10 processador principal), os dados saD escritos na memoria

compartilhada e na memoria porto-dual saD escritas as informac;5es necessanas para a localizac;ao



dos dados. Em seguida, urn sinal de interrup~ao e enviado para 0 FEP, para que este gerencie a

transferencia dos dados para a rede. Dados coletados junto ao sistema TRICE mostraram que mais

de 99% dos pacotes transmitidos ao servidor de arquivos foram recebidos com sucesso. Isso

demonstra que 0 FEP executa suas fun~oes de forma bastante eficaz e que este nao representa urn

fator limitante do desempenho do servidor de arquivos.

o processador principal controla todas as tarefas dentro do servidor de arquivos.

Esse processador responde as interrup~oes geradas pelo FEP e pelo sistema de disco, e tern a

responsabilidade de gerenciar diretorios, providenciar informa~oes relativas a arquivos e diretorios,

fazer procura de dados no "cache" e solicitar acessos ao sistema de discos. Alem disso, atende

interrup~oes geradas pelo subsistema de relogio, para controlar 0 tempo dentro do servidor.

o sistema de discos e composto por dois discos rigidos utilizando interface padrao

SCSI. Urn dos discos e utilizado para opera~oes normais de acesso e 0 outro e usado como

dispositivo para manter copias de arquivos (a gera~ao do disco-copia e realizada todas as

madrugadas); esse esquema proporciona maior seguran~a aos dados armazenados. 0 sistema de

discos responde a solicita~oes feitas pelo processador principal e ao final de cada opera~ao, esse

sistema gera urn sinal de interrup~ao para 0 processador principal.

Cada urn dos dois recursos anteriores (0 processador principal e 0 sistema de discos)

possui urna estrutura que usa 0 mecanismo de fila (primeiro a entrar, primeiro a sair). Quando 0

recurso a ser utilizado nao esta disponivel, a solicita~ao espera na fila pel a libera~ao do mesmo.

A memoria principal do servidor de arquivos e usada para manter 0 "software" que

controla 0 servidor e implementar urn sistema de "cache". 0 "software" do servidor e escrito em

BCPL, sendo que 0 subprograma que controla 0 processador e estruturado como urna cole~ao de

co-rotinas [AN83, KI91, SN92] que garante a estrutura para a execu~ao concorrente de processos

neste servidor. 0 TRICE e urn sistema baseado em sessoes; isso significa que, antes de urn usumo

iniciar seu trabalho, ele deve estabelecer urna sessao de trabalho criando urn caminho entre a sua

esta~ao e urn servidor de arquivos. Para cada caminho criado, urna co-rotina e inicializada.



Parte da mem6ria principal e utilizada para manter 0 "cache" de disco implementado

no servidor de arquivos. Esse "cache", destinado somente a opera90es de leitura de dados, aumenta

o desempenho do servidor, pois reduz 0 nllinero de acessos ao disco, diminuindo 0 tempo medio de

resposta do sistema. Tres esquemas de "cache" foram implementados nesse servidor: para arquivos

do sistema (armazena os mais usados), para diret6rios (diret6rios do sistema e de usuanos, ate que

sejam modificados) e para trilha do disco (armazena trilhas lidas contendo blocos de arquivos

ligados e de diret6rios). Quanto a escrita, esse "cache" segue 0 mecanismo de escrita imediata, isto

e, quando informa90es armazenadas no "cache" SaDmodificadas, essas SaDescritas imediatamente

no disco e os dados do "cache" SaDinvalidados. A taxa total de acerto obtida no sistema TRICE

com esses esquemas de "cache" e de aproximadamente 70%.

3.2.2 A Estrutura do Sistema de Arquivos

o sistema de arquivos do TRICE e estruturado como uma arvore de subdiret6rios e

de arquivos, sendo 0 diret6rio raiz dessa arvore composto por arquivos de comandos do servidor de

arquivos, diret6rios dos usuanos e de subdiret6rios do sistema. Esse sistema de arquivos permite

trabalhar com arquivos ligados e contiguos.

Os arquivos ligados SaDcompostos por blocos de dados interligados que podem ser

armazenados em qualquer parte do disco, sem a preOCUpa9aOcom a sequencialidade fisica dos

mesmos. Cada bloco tern 0 tamanho de 512 bytes, sendo os 8 primeiros reservados para

informa90es relativas ao nllinero de bytes validos dentro do bloco e as liga90es desse bloco com 0

seu antecessor e com 0 seu sucessor; 0 campo com os 504 bytes restantes SaDutilizados para 0

armazenamento dos dados. Para a leitura ou a escrita de arquivos ligados, as esta90es de trabalho

devem emitir uma solicita9ao de acesso ao servidor de arquivos para a transferencia de cada bloco

de dados

Os diret6rios, tambem formados por blocos ligados, SaD organizados de forma

similar aos arquivos ligados, exceto que as referencias a arquivos e subdiret6rios SaDarmazenadas



como entradas nos campos de dados de cada bloco, trazendo informa90es relativas a esses arquivos

e subdiretorios (tais como nome e endere90 do primeiro bloco).

Os arquivos contiguos saD igualmente estruturados em blocos. Esse tipo de arquivo

necessita que seus blocos sejam armazenados de forma consecutiva no disco; isso dispensa a

uti1iza9ao de campos relativos a informa90es de liga9ao com outros blocos (possibilitando 0

armazenamento de ate 512 bytes de dados por bloco) e permite a realiza9ao de Ieitura e de escrita

de arquivos em urna opera9ao unica e nipida. Entretanto, surgem restri90es quanto a aloca9ao do

arquivo em disco, devido a necessidade de manter os blocos armazenados de forma consecutiva.

o sistema de arquivos e praticamente todo implementado no servidor de arquivos

(apenas urna pequena parte foi implementada nas maquinas clientes).

3.3 Caracteriza~ao do Tempo de Resposta

o acesso a arquivos no TRICE e semelhante ao da maioria dos servidores que

utilizam 0 esquema cliente-servidor. Cada esta9ao envia urna solicita9ao e aguarda pela resposta

(na forma de mensagem ou de dados) do servidor. Apos processar a solicita9ao, 0 servidor envia

urna resposta para a respectiva esta9ao cliente.

o tempo gasto para responder a cada solicita9ao gerada por urn cliente depende de

dois fatores: as caracteristicas do servidor de arquivos (tipos de processadores e de disco utilizados,

estrategias de "cache" de disco implementadas, disposi9ao dos dados em disco, etc.) e da

quantidade de servi90 exigida desse servidor (numero de usuarios conectados ao servidor, tempo

entre solicita90es de cada usuano e tipos dessas solicita90es). Esses fatores serao discutidos nas

proximas se90es.

3.3.1 As Caracteristicas Internas do Servidor de Arquivos

As caracteristicas intern as do servidor de arquivos apresentam grande influencia

sobre 0 desempenho do mesmo. A capacidade de processamento de urn servidor de arquivos esm

diretamente relacionada ao desempenho dos seus recursos: 0 processador de entrada/saida, 0



processador principal e 0 sistema de discos (as caracteristicas principais desses recursos, bem como

as fun~oes desempenhadas por estes, foram apresentadas na se~ao 3.2.1). Entretanto, como descrito

naque1a se~ao, 0 processador de entrada/saida normalmente nao representa urn fator limitante ao

desempenho do servidor de arquivos. Assim, a capacidade de processamento desse servidor fica

condicionada ao desempenho do processador e do sistema de discos.

As estrategias de "cache" utilizadas no TRICE apresentam grande impacto sobre 0

tempo de resposta do servidor, pois 0 "cache" implementado proporciona urna taxa de acerto total

relativamente alta, 0 que faz com que muitos acessos a disco sejam evitados, reduzindo bastante 0

tempo medio de permanencia das solicita~oes no servidor.

3.3.2 A Caracteriza~ao da Demanda de Servi~o

Outro fator que tern grande influencia sobre 0 tempo de resposta do servidor de

arquivos e a quantidade de servi~o imposta a este servidor pelas esta~oes da rede.

o tempo que 0 servidor gasta para responder a urn pedido pode variar conforme as

condi~oes do ambiente da rede. Por exemplo, dados obtidos junto ao sistema TRICE mostram que

o tempo medio que urn servidor de arquivos gasta para responder a cada solicita~ao cresce quando

o mimero de usuarios utilizando esse servidor (e consequentemente a demanda de servi~o)

aurnenta. A figura 3.2 mostra os tempos medios de resposta daquele servidor de arquivos, em

milissegundos (ms), quando diferentes mimeros de usuarios estiio conectados a esse servidor.
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Para a determina9ao da quantidade de servi90 exigida do servidor de arquivos pelas

esta90es de trabalho e necessario caracterizar a carga de trabalho imposta ao servidor por esta9ao

isoladamente. Essa carga de trabalho individual pode ser caracterizada pelo intervalo de tempo

entre solicita90es enviadas ao servidor e pelo tipo da opera9ao solicitada pela esta9ao.

Tempo Entre Solicita~oes

A composi9ao bcisica do tempo entre as requisi90es solicitadas ao servidor de

arquivos por urn usuario e representada na figura 3.3.



Ap6s cada solicita9ao, a esta9ao de trabalho aguarda pela resposta do servidor de

arqUlvos, sendo que urna nova solicita9ao s6 e feita (por aquela esta9ao) ap6s a chegada da

resposta da solicita9ao anterior. Assim, os intervalos entre as solicita90eS feitas por urn usuano

dependem das atividades sendo desenvolvidas na esta9ao de trabalho (tet, na figura 3.3), do tempo

gasto na comunica9ao entre a esta9ao e 0 servidor (tc) e do tempo de servi90 no servidor de

arquivos (W.

o tempo das atividades dentro da esta9ao de trabalho depende do tipo da aplica9ao

sendo executada, da capacidade de processamento da esta9ao e da a9ao do usuano. Com rela9ao ao

tempo de comunica9ao entre a esta9ao c1iente eo servidor de arquivos e ao tempo de execu9ao no

servidor, esses dependem de virios fatores, sendo bastante influenciados pe1a carga de trabalho

imposta pelo sistema global.

Salienta-se que a carga total do sistema tern influencia sobre 0 tempo entre

solicita90es feitas por urna esta9ao de trabalho atraves dos tempos de comunica9ao e de Servi90 no

servidor de arquivos. Entretanto, atraves da caracteriza9ao da carga de trabalho imposta ao servidor

de arquivos por esta9ao de forma isolada (sem que sofra qualquer influencia da carga total do

sistema) pode-se ativar vanas instfmcias da carga de urn esta9ao de trabalho e simular 0 sistema

como urn todo.



Para obter a carga de trabalho individual de cada esta~ao independente do sistema

total, considera-se que a complementa~ao de urna solicita~ao so ocorre apos a chegada da resposta

do servidor de arquivos na esta~ao cliente. Com isso, 0 tempo entre solicita~oes e determinado a

partir da chegada da resposta na esta~ao de trabalho ate 0 envio da proxima solicita~ao ao servidor

(tetna figura 3.4). Assim, 0 tempo entre solicita~oes passa a ser considerado dependente apenas do

tempo gasto dentro da esta~ao de trabalho.

o tempo de atividades dentro da esta~ao de trabalho pode ser Iongo se a esta~ao

estiver processando urn grande programa ou estiver esperando urna a~ao a ser realizada pelo

usuano. Mas, 0 tempo entre solicita~oes pode ser relativamente curto quando a esta~ao estiver

executando opera~oes que necessitam de virios acessos ao servidor de arquivos (por exemplo, a

leitura ou a escrita de urn arquivo ligado). Neste caso, as solicita~oes sao intercaladas por

processamentos na esta~ao cliente de curta dura~ao e assim 0 tempo de atividades e dependente

apenas da capacidade de processamento da esta~ao.



Esse comportamento da esta9ao cliente, onde vanas solicita90es SaDfeitas dentro de

urn pequeno periodo de tempo seguido por urn intervalo de tempo relativamente longo sem a

ocorrencia de solicita90es, apresenta urna caracteristica de trafego de solicita90es em blocos

("burst") pela rede local (observada por Shoch e Hupp em [SH80]). A figura 3.5 mostra a

caracteristica em que solicita90es SaDfeitas em blocos por urna esta9ao de trabalho ao servidor de

arquivos, descrevendo 0 tempo entre esses blocos (4,loco),quando 0 tempo entre solicita90es (tel) e

relativamente longo.

:

tel ..... tbloco ....

:
:

:

Os Tipos de Solicita~oes

o servidor de arquivos processa dois tipos basicos de solicita9aO: opera90es de

controle e opera90es em dados. As opera90es de controle correspondem a solicita90es que nao

requerem trocas de dados entre a esta9ao cliente e 0 servidor; apenas informa90es para gerenciar

arquivos e diret6rios SaDpassadas. Exemplo de opera90es de controle SaD:abrir e fechar arquivos,

eliminar arquivos, verificar previlegio de acesso a arquivo, criar e eliminar diret6rios.

As opera90es com arquivos SaDutilizadas para a transferencia de dados de arquivos;

a partir dessas opera90es, arquivos inteiros, ou parte destes, podem ser transferidos entre as

esta90es de trabalho e 0 servidor. Dois tipos de arquivos podem ser tratados pelo servidor de

arquivos de referencia: arquivos ligados e arquivos contiguos. Quando urna esta9ao de trabalho



deseja a transferencia de urn arquivo ligado, vanas solicitaCj:oesdevem ser feitas pela estaCj:aoao

servidor (cada solicitaCj:aocorrespondendo a transferencia de urn bloco do arquivo). Para a leitura

ou escrita de urn arquivo contiguo, urna (mica solicitaCj:aoe feita pela estaCj:aopara a transferencia

do arquivo inteiro.

As solicitaCj:oesque chegam ao servidor de arqUlvos sao inseridas na fila do

processador principal, que quando disponive1 inicia a execuCj:aoda mesma. Se 0 processador

necessita de algurna informaCj:ao contida no "cache", 0 acesso ao "cache" e realizado e 0

processamento da solicitaCj:aocontinua. Se acesso a disco se toma necessano, 0 processamento da

solicitaCj:aoe interrompido e a solicitaCj:aoe colocada na fila do disco; quando este estiver livre, 0

acesso e executado e a solicitaCj:aoe novamente inserida na fila do processador. Ao terminar 0

processamento da solicitaCj:ao,0 servidor de arquivos envia uma resposta ao usuano atraves da rede.

o nfunero de ciclos (altemando acessos ao processador e ao disco) depende do tipo da solicitaCj:ao

sendo executada.

A execuCj:aode cada tipo de solicitaCj:aosegue 0 algoritmo basico descrito no

paragrafo anterir com caracteristicas distintas, tais como: tempo de execuCj:aono processador, taxa

de acerto no "cache" e tipos de acessos ao disco (para ler urn bloco de dados de urn arquivo, para

escrever urn arquivo inteiro, etc.). 0 algoritmo utilizado, juntamente com outros aspectos do

sistema (como nfunero de blocos do arquivo ou do diretorio, se a informaCj:aosolicitada esta em

"cache", etc.), define 0 nfunero de ciclos de acessos ao processador e ao disco do servidor.

Os tipos de solicitaCj:aomais usados pelas estaCj:oesde trabalho sao apresentados na

tabela 3.1, que descreve tambem as formas de acesso ao disco (ou ao "cache") que devem ser

realizadas pe10 servidor de arquivos.



Tipo de Solici~

escrita Iigada

fim de escrita

leitura Iigada

escrita contigua

leitura contigua

fim de leitura

criar arquivo

eliminar arquivo

abrir arquivo

fecbar arquivo

previlCgio

criar diret6rio

eliminar diret6rio

mudar diret6rio

info~oes

eliminar entrada

eliminar saida

retroceder

cota

finalizar entrada

B

BBB
B

C

~

DO~B
ILLBB
o

OB
ILOBB~B
O~BB
~BBBLB
~D

LBB
BLBB

As formas de acesso ao disco, que podem ser necessanas para a execu9ao de

solicita90es pe10 servidor de arquivos, identificadas na tabe1a 3.1 SaD:

• B - acesso unico ao disco para a 1eitura ou a escrita de urn b1oco de dados;

• C - acesso(s) ao disco para a 1eitura ou a escrita de urn arquivo contiguo (dependendo do

tamanho do arquivo, vanos acessos podem ser necessanos);

· L - acesso(s) ao disco para a 1eitura ou a escrita de urn arquivo 1igado inteiro;

• D - acesso(s) ao disco para a 1eitura de urn diret6rio inteiro;

• P - procura de urna entrada especifica no diret6rio.



Quando a informal;ao desejada para leitura pode ser encontrada tanto em disco

como no "cache" do servidor de arquivos, a abrevial;ao da forma de acesso ao disco esti

sublinhada. Para cada urna dessas formas, se mais de urn acesso a disco for necessario, estes

acessos serno intercalados por execul;oes no processador.

Nos itens anteriores foram descritas as caracteristicas pnnClpalS do sistema

distribuido TRICE e dos seus servidores de arquivos. Nesta sel;ao, saD apresentadas informal;oes

do sistema TRICE que complementam a caracteriza9ao desse ambiente.

As informal;oes apresentadas a seguir foram obtidas a partir de [SA90a], que traz

urna serie de dados estatisticos coletados junto ao sistema TRICE. Esses dados estatisticos foram

colhidos em estal;oes de trabalho distribuidas pela rede local e em estal;oes servidoras de arquivos.

o modelo do servidor de arquivos foi construido a partir da analise desses dados,

que foram utilizados na implemental;ao do programa de simulal;ao correspondente (0 modelo do

servidor e 0 programa de simulal;ao saD descritos no capitulo quatro).

Tempo Entre Solicita~oes

A demanda total de servil;o sobre urn servidor de arquivos do sistema depende da

carga de trabalho imposta individualmente pe1as estal;oes clientes conectadas ao servidor. Essa

carga individual e dependente do tempo entre as solicita90es de cada estal;ao enviadas ao servidor,

sendo que esse tempo e influenciado pela carga total do sistema.

o criterio estipulado na sel;ao 3.3.2 para tomar a carga de servil;o de cada esta9ao de

trabalho independente do sistema global considera que 0 tempo entre requisil;oes deve ser

determinado a partir da chegada da resposta da ultima solicita9ao feita pela esta9ao ate 0 envio da

proxima requisil;ao ao servidor de arquivos (observar a figura 3.4). Dessa forma, 0 tempo entre

solicital;oes toma-se dependente apenas do tempo gasto dentro da esta9ao de trabalho; esse tempo e

influenciado pelo tipo de aplica9ao sendo executada, pela capacidade de processamento da estal;ao



e pela a~ao do usuano (esse criterio foi utilizado em [SA90a] para obter os tempos entre

solicita~6es de urna esta~ao de trabalho do sistema TRlCE).

A figura 3.6 apresenta a distribui~ao dos tempos entre solicita~6es feitas por esta~ao

de trabalho; as estatisticas mostradas consideram intervalos de tempo entre requisi~6es de no

maximo tres segundos.

10 15 20

Intervalos de 100 ms

o que se observa na figura 3.6 e urn grande nfunero de ocorrencias de valores

baixos para os intervalos de tempo entre solicita~6es e baixa frequencia para intervalos maiores.

Isso significa que urna grande quantidade de requisi~6es sao feitas com curtos periodos de tempo

entre estas, caracterizando que as solicita~6es de cada esta~ao de trabalho sao feitas em blocos

intercalados por intervalos de tempo relativamente longos sem solicita~6es.

As distribui~6es completas dos intervalos de tempo entre solicita~6es por esta~ao de

trabalho, que foram usadas para a implementa~ao do programa de simula~ao, sao apresentadas nas

figuras Al e A2 do apendice A



Tipos de Solicita~oes

A carga de traba1ho imposta por esta~ao cliente ao servidor de arquivos tambem e

influenciada pe10s tipos das opera~6es solicitadas. Dependendo dos tipos das requisi~6es,

sequencias diferentes de subopera~6es saD executadas pe10 processador principal do servidor, com

variadas formas de acessos ao sistema de disco. Tudo isso se traduz em diferentes tempos para 0

servidor responder as solicita~6es.

o servidor de arquivos pode executar os seguintes tipos de solicita~ao:

. opera~6es de controle (sem dados): englobando as requisi~6es das 1inhas 6 a 21 da tabe1a 3.1;

. opera~6es com arquivos de dados:

- escrever urn arquivo 1igado: requisi~6es nas linhas 1 e 2 da tabela 3.1;

- ler urn arquivo ligado: requisi~ao da linha 3;

- escrever urn arquivo contiguo: requisi~ao da linha 4;

- 1erurn arquivo contiguo: requisi~ao da 1inha 5.

Nas opera~6es de controle, 0 servidor de arquivos gerencia arquivos e diret6rios.

Quando executando requisi~6es com arquivos, 0 servidor escreve e Ie arquivos ligados ou

contiguos.

Dados coletados junto ao TRICE mostram que alguns tipos de solicita~6es saD mais

requisitados que outros. A figura 3.7 apresenta a distribui~ao dos tipos de requisi~6es feitas pe1as

esta~6es clientes ao servidor de arquivos.
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Pela figura 3.7, observa-se que a maioria das solicitacoes (51%) que SaDenviadas ao

servidor de arquivos requer a leitura de blocos de arquivos ligados. Isso acontece porque, para a

transferencia de urn arquivo ligado, vanas requisil;:oes SaD feitas pela estaCao cliente (urna

solicitacao para cada bloco) ao servidor e porque 0 nfunero de requisicoes para ler arquivos ligados

e relativamente alto. Deve-se observar tambem que SaDraras as solicitacoes que requerem a escrita

de urn arquivo contiguo.

As operacoes que nao requerem transferencias de dados representam

aproximadamente 31% das solicitacoes recebidas pel0 servidor de arquivos, influenciando

significativamente na quantidade de servico exigida desse servidor. Vanos tipos de requisicoes de

controle SaDexecutadas pel0 servidor de arquivos, cada urn necessitando de tempos diferentes de

processamento. Para a caracterizaCao dos tipos de solicitacoes das estacoes de trabalho toma-se

necessano especificar as porcentagens de cada tipo de operaCao de controle. As dezesseis

solicitacoes de controle mais usadas pelas estacoes de trabalho do sistema TRICE (encontradas na

tabela 3.1) SaDconsideradas nesta tese, destacando-se as operacoes para abertura e para fechamento

de arquivos (cada urna representando em tomo de 31% do total de solicitacoes de controle) e para

finalizar leitura de arquivo (28% das solicitacoes de controle).



As distribuiyoes complement ares que mostram as porcentagens de utilizayao dos

tipos de solicitayoes de controle mais usados pelas estayoes de trabalho do sistema TRICE sao

apresentadas na tabela A.I do apendice A.

Tempos de Execu~aodas Solicita~oes

Cada tipo de solicitayao requer uma sequencia diferente de suboperayoes que

devem ser executadas pelo processador principal do seIVidor de arquivos. Entre duas

suboperayoes, urn (ou mais) acesso ao disco ou ao "cache" e requisitado; se mais de urn acesso e
necessario (devido ao tamanho do arquivo ou do diret6rio), os acessos sao intercalados por

execuyoes da solicitayao no processador.

Os tempos de execuyao de cada uma das suboperayoes da sequencia considerada e

os relativos aos processamentos que ocorrem entre acessos ao disco ou ao "cache" foram medidos

junto ao seIVidor de arquivos do sistema TRICE para os tipos de solicitayoes mais utilizados e sao

mostrados na tabela 3.2. 0 tempo de processamento de cada suboperayao da sequencia e
representado por ti; 0 parametro tbi representa 0 tempo de execuyao no processador entre acessos

ao disco ou ao "cache" se dois ou mais acessos a esses recursos sao necessarios entre

suboperayoes.



Tipo de Solici~

escrita Iigada

fim de escrita

leitura ligada

escrita contigua

leitura contigua

fim de leitura

criar arquivo

eliminar arquivo

abrir arquivo

fechar arquivo

previlegio

renomear

criar diret6rio

elimmar diret6rio

mudar diret6rio

infol1Illl¢es

eliminar entrada

eliminar saida

retroceder

cota

fim de entrada

2,185

1,585

1,354

1,424

1,500

4,061

7,926

5,580

3,936

7,511

12,210

9,420

8,352

11,795

6,156

4,538

2,358

1,374

4,046

1,888

15,777

0,000

0,000

0,000

1,693

1,693

3,673

6,095

6,095

t2

3,701

1,046

3,761

3,740

3,713

6,095

1,422

0,000

6,095

4,409

0,000

3,673

3,798

1,653

2,870

7,531

17,388

6,095

6,095

6,095

6,095

6,095

7,779

8,743

8,719

9,455

15,540

1,422

0,000

22,991

3,895

3,279

1,058

5,927

7,263

4,409

0,000

0,000

0,000

5,571

12,858

3,717

1,092

10,453

4,038

3,706

1,370

1,094

4,858

2,007

0,000

0,000

0,000

0,000

1,422

4,313

1,118

1,069

3,781

0,000

0,000

o tempo que 0 selVidor de arqmvos leva para responder a uma solicitac;ao e
fortemente influenciado pelo niunero de acessos ao disco (ou ao "cache") necessario para 0

processamento da solicitac;ao (esse niunero determina a quantidade de ciclos de acessos ao

processador e ao disco). Assim, para complementar a caracterizac;ao dos tempos de execuc;ao das

requisic;oes pelo selVidor de arquivos e necessario conhecer as distribuic;oes estatisticas relativas

aos tamanhos dos arquivos (ligados e contiguos) e ao niunero de blocos necessarios para armazenar

os diret6rios que compoem 0 sistema de arquivos do selVidor.

Dados colhidos junto ao selVidor de arquivos de referencia mostram que a maioria

das estruturas usadas para armazenar arquivos e diret6rios e eomposta por poueos bloeos de dados



(77% dos arquivos ligados e 73% dos arquivos contiguos slio menores que 5 Kbytes, e quase 58%

dos diret6rios slio mantidos em apenas urn bloco). A figura 3.8 apresenta dados estatisticos

relativos ao nUmero de blocos necessanos para manter diret6rios, obtidos junto ao servidor de

arquivos do TRlCE.

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N. de blocos

As distribuic;:oesestatisticas completas para os tamanhos de arquivos e diret6rios sao

apresentadas nas figuras AA, A.5 e A.6 do apendice A.

3.5 Considera~oesFinais
Urn sistema distribuido de computac;:liobaseado em rede local, denominado TRlCE,

utilizado para urn estudo de caso e para 0 desenvolvimento do sistema de simulac;:lio(descrito no

capitulo quatro) e discutido neste capitulo. Este sistema, organizado seguindo 0 modelo cliente-

servidor, e composto por centenas de estac;:oes de trabalho que solicitam servic;:os a estac;:oes



servidoras (dentre estas, servidores de arquivos) distribuidas pe1a rede. Uma descri9ao malS

detalhada de todo 0 sistema TRICE pode ser encontrada em [SA90a, SA90b].

o uso desse ambiente como referencia se justifica pelo fato do seu servidor de

arquivos apresentar caracteristicas bastante satisfat6rias para 0 desenvolvimento de pesquisas

direcionadas a constru9ao de servidores de arquivos com alto desempenho (0 objetivo desta tese) e

tambem devido a disponibilidade de farto material [SA90a, SA90b]. Alem da descri9ao das

caracteristicas principais do sistema TRICE, necessanas para 0 desenvolvimento do modelo criado,

em [SA90a] e encontrada urna serie de dados estatisticos, obtidos junto as esta90es clientes e

servidoras que compoem aque1e sistema, que foram extremamente llteis para a implementa9ao do

programa de simulal;ao desenvolvido.

Parte dessas distribuil;oes estatisticas foram colhidas junto as estal;oes de trabalho,

atraves de monitor de "software", como as relativas aos tipos de solicital;oes enviadas ao servidor

de arquivos e as re1ativas aos tempos entre solicital;oes por estal;ao cliente. Outras distribuil;oes

foram obtidas nos pr6prios servidores de arquivos, como as de tamanhos de arquivos e diret6rios

usados no sistema. Os dados relativos ao servidor foram obtidos atraves de inspe9ao (tamanho de

diret6rio, etc.) ou atraves de urn monitor de "software" instalado no servidor (tempo de

processamento, nfunero de acessos ao disco, etc.) Esses dados foram obtidos junto as estal;oes e aos

servidores durante vanas seman as de utilizal;ao normal do sistema [SA90a].

Outros tipos de dados, colhidos nos servidores de arquivos, foram utilizados nas

validal;oes do modelo e do programa de simula9ao desenvolvidos, como por exemplo, os relativos

aos tempos de resposta do servidor e nfunero de acessos a disco.

A partir dos dados obtidos, observou-se que 83% das operal;oes envolvendo acessos

a disco estao relacionadas com a leitura de dados. Outra informa9ao importante observada e quanto

as tecnicas de "cache" de disco implementadas no servidor de arquivos. Os esquemas de "cache"

envolvidos proporcionam urna taxa total de acerto em tomo de 70%, 0 que significa urna redul;ao

acentuada no nfunero necessano de acessos a disco. Isso aurnenta 0 desempenho geral do servidor,



pois 0 tempo medio de acesso a disco e da ordem de 30 milissegundos, urn tempo bastante superior

ao gasto na obtencao de dados em memoria "cache".



CAPITULO QUATRO

o SIMULADOR DO SERVIDOR DE ARQUIVOS

Este capitulo apresenta 0 sistema de simula~ao desenvolvido para a avalia~ao de

desempenho de urn servidor de arquivos baseado em rede local. Como referencia foi utilizado 0

servidor de arquivos do sistema distribuido TRICE.

Inicialmente, saD apresentadas as caracteristicas de interesse do servidor de

referencia, necessanas para a cria~ao do modelo. A seguir, no item 4.2, e descrito 0 sistema de

simula~ao desenvolvido: 0 modelo e 0 programa associado. No item 4.3, 0 modelo e 0 programa de

simula~ao saDvalidados utilizando diferentes tecnicas.

Para que 0 sistema de simula~ao criado pudesse ser usado nas alllilises de

desempenho de servidores de arquivos, esse sistema recebeu algumas adequa~oes. A adequa~ao do

sistema de simula~ao e descrita no item 4.4.



4.1 0 Servidor de Arquivos de Referencia

Num processo de modelagem, necessita-se de informal;oes suficientes sobre 0

ambiente de referencia, identificando e caracterizando os aspectos de interesse, para que 0 modelo

a ser desenvolvido possa refletir de forma aceiUivel 0 comportamento do sistema considerado.

Para a crial;ao do modelo de simulal;ao apresentado neste capitulo foi utilizado 0

ambiente do sistema distribuido TRICE. A estrutura de referencia do sistema TRICE e composta

por uma serie de servidores (servidores de arquivos, de nome, de impressao, etc), podendo suportar

algumas centenas de estal;oes de trabalho de diferentes tipos, muitas delas sem disco, que acessam

arquivos em servidores remotos atraves da rede local. A operal;ao geral do sistema pode ser

resumida como um cicIo de solicital;oes feitas pelas estal;oes de trabalho e de respostas enviadas

pelos servidores de arquivos, envolvendo operal;oes de controle e de transferencia de dados.

Os servidores de arquivos saD estal;oes de trabalho compostas basicamente par um

processador principal (para 0 processamento das solicital;oes), um processador de entrada/saida -

FEP (responsavel pela comunical;ao entre 0 servidor e a rede) e um sistema de discos rigidos. Urn

"cache" somente para leitura foi implementado no servidor a fim de reduzir 0 nUmero de acessos a

disco, proporcionando uma taxa de acerto total da ordem de 70%. De uma maneira bastante

simplificada, a operal;ao geral de urn servidor de arquivos pode ser descrita atraves dos seguintes

passos:

. cada solicita9ao e recebida pdo FEP e colocada na fila do processador principal;

• 0 processador inicia a execul;ao da solicita9ao;

se um acesso a disco e necessario, a solicita9ao e inserida na fila desse dispositivo,

permanecendo aUate que 0 disco esteja disponivel;



Quando a execução da solicitação é finalizada, a resposta correspondente é liberada

para o FEP, que a envia de volta para a rede. A execução de cada solicitação compreende uma

sequência alternada de operações no processador e em disco.

Informações mais detalhadas sobre o sistema TRICE (estrutura e características

principais) são apresentadas no capítulo três.

4.2 O Sistema de Simulação

O programa de simulação foi implementado visando caracterizar o comportamento

do servidor de arquivos do sistema TRICE. Para a construção do modelo utilizado foram levadas

em consideração as características relevantes do sistema real.

4.2.1 O Modelo do Servidor de Arquivos

O modelo criado representa de forma simplificada as funções principais do servidor

de arquivos, modelando o processador, o disco e o "cache" de disco, e considera a chegada de

solicitações no servidor, o processamento destas (permanecendo em filas quando os recursos

necessários estão ocupados) e o envio das respostas para a rede. A execução de cada solicitação

pode requerer de um a vários acessos ao processador, e de nenhum a vários acessos a disco

(algumas operações de controle necessitam apenas de um acesso ao processador e de nenhum

acesso a disco - por exemplo, a operação de fechamento de um arquivo). O diagrama do modelo

desenvolvido é apresentado na figura 4.1, demonstrando a alternância na utilização do processador

e do disco para o processamento das solicitações.
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Solicitação

111

111

Resposta

Figura 4.1 - Diagrama do Modelo do Servidor de Arquivos.

Como observado no capítulo anterior, o processador FEP do servidor de arquivos

(cuja função principal é gerenciar as transferências de pacotes de dados entre a rede e o servidor)

executa suas funções com extrema eficiência, não provocando atrasos para o processamento das

solicitações no servidor. Sendo assim, esse processador não está representado diretamente no

modelo criado (no programa de simulação, suas funções são representadas por comandos que

providenciam a introdução e a retirada de transações do sistema).

4.2.2 O Programa de Simulação

Dentre as técnicas disponíveis para a imp1ementação do modelo proposto para o

servidor de arquivos, simulação foi a técnica escolhida por oferecer flexibilidade quanto a

alterações no modelo, facilidade de uso, precisão dos resultados e baixos custos de implantação.

o modelo descrito na figura 4.1 foi utilizado para a imp1ementação do programa de

simulação do servidor de arquivos, adotando-se orientação a processos [MA8?, SA85b]. Para a

implementação desse programa foi utilizado o sistema GPSS/H [BA89a], que fornece um grande

número de ferramentas direcionadas para a simulação de sistemas.

No GPSSIH, um sistema é simulado através de entidades que se movem através do

mesmo. Essas entidades dinâmicas, chamadas transações, se deslocam através de blocos padrões,
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que representam ações sobre as transações. Outro elemento básico do GPSS/H é o recurso, usado

pelas transações para executar tarefas específicas. As transações são "atrasadas" quando são

"servidas" em um recurso ou quando esperam pela liberação deste, e se movem pelo sistema até

serem completadas ou até que a simulação seja interrompida.

O GPSS/H possui um relógio interno que mantém o tempo total simulado; esse

relógio controla toda a movimentação de uma transação, desde a introdução da mesma até a sua

retirada do sistema.

A estrutura básica do programa de simulação segue o algoritmo descrito a seguir:

começo

Inicialização das estruturas de dados gerais;

Enquanto simulando fazer

Chegada de solicitações no servidor de arquivos;

Determinação do número de acessos a disco para cada solicitação;

{ início de processamento da solicitação }

Execução da solicitação no processador;

Se necessita de acesso a disco

Então Se leitura

Então Se dado em "cache"

Então ler "cache"

Senão ler disco;

Senão escrever em disco;

Retomar para execução no processador;

Senão retirar solicitação do servidor de arquivos;

{ fim de processamento da solicitação}

fim.
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No programa simulador, transações representam as solicitações que chegam ao

sistema e recursos representam os dispositivos envolvidos (no caso, processador e disco). A

chegada de cada solicitação no servidor de arquivos é simulada pela introdução de uma transação

no modelo (através do comando generate do GPSSIH) e o envio da resposta para a rede é

simuladapela retirada da transação do sistema (através do comando terminate do GPSS/H).

A entrada de transações no modelo é feita de acordo com a carga de trabalho

imposta sobre o servidor; para a caracterização dessa carga, dois outros tipos de entidades do

GPSSIH são usadas no programa. O primeiro é o tipo variável: uma variável (denominada Nest

no programa) é usada para fixar o número de estações de trabalho consideradas na corrente

simulação e outra variável (Vest) é usada para designar a velocidade das estações de trabalho

ligadas a rede (o valor do parâmetro Vest é determinado em relação as estações que compunham

originalmente o sistema TRlCE, o MC68008). O outro tipo de entidade utilizada é uma função

(Isol), que determina aleatoriamente o intervalo de tempo entre solicitações para cada estação de

trabalho do sistema. A função Tsol foi construída a partir das distribuições dos tempos entre

solicitações dentro de um pacote e dos tempos entre esses pacotes para cada estação de trabalho;

essas distribuições são apresentadas nas figuras A.I e A.2 do apêndice A.

Para a determinação do número de acessos ao disco (e, consequentemente, ao

processador), exigido em cada solicitação, uma nova função é usada (Naces); essa função foi

construída a partir das distribuições dos tamanhos de arquivos e de diretórios, apresentadas nas

figuras A4, A5 e A6 do apêndice A O valor produzido pela função Naces corresponde ao

número de acessos que devem ser feitos sobre o disco e/ou ao "cache" de disco.

Os tempos de serviço no processador e no disco são obtidos de formas distintas.

Para o processador é usada uma função (Tproc) que gera valores aleatórios seguindo a

distribuição dos tipos de solicitações (figura 3.7 e tabela A3 do apêndice A) que podem ser feitos

pelas estações ao servidor de arquivos e a partir da tabela dos tempos (tabela 3.2 do capítulo três)

exigidos no processador (em relação ao MC68020, o processador original do servidor) para a

execução das primitivas que compõem cada solicitação. Uma variável (Vproc), que designa a
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velocidade do processador do servidor de arquivos, é também usada no cálculo do tempo de

execução nesse recurso (o valor do parâmetro Vproc é determinado em relação ao MC68020).

No caso do disco, o tempo de serviço é encontrado de maneira mais simples: é

utilizado o tempo médio de acesso a dados (tempo de busca do cilindro mais o tempo de latência)

especificado comercialmente para o disco considerado (no caso, o disco original do servidor de

arquivos tem especificação para o tempo médio de acesso da ordem de 29 milissegundos) e o

tempo para a transferência de um bloco de 512 bytes (para o disco originaL esse tempo é de 0,341

ms). Dessa forma, o tempo de execução relativo ao disco é fácil e rapidamente determinado para

qualquer disco a ser considerado, sendo o seu valor atribuído a uma variável usada no programa

(Taces).

No programa simulador, para decidir se o dado desejado está ou não armazenado

no "cache" do servidor de arquivos é simplesmente usado o comando do GPSS/H (transfer) que

transfere de forma probabilistica uma transação para um bloco não-sequencial; ou seja, o fluxo

normal do programa pode ser alterado a partir da comparação entre um número aleatório, gerado

quando a transação se encontra no bloco referente a essa estrutura de transferência, e um

operando desse comando (o valor para este operando no programa construído é de 70%, que

corresponde a taxa de acerto original para o "cache" de disco).

4.3 Validação do Modelo de Simulação

Em processos de simulação de sistemas é necessário que o modelo construído seja

validado para que os resultados obtidos nas simulações sejam considerados confiáveis, refletindo

de forma aceitável o comportamento do sistema real. Entretanto, a validação de um modelo (e do

programa de simulação associado) é uma tarefa que na maioria das vezes não é realizada com

simplicidade. SARGENT, em [SA84], escreve que "normalmente não é prático considerar que um

modelo seja absolutamente válido sobre o completo domínio da aplicação destinada; em vez disso,

testes e avaliações devem ser conduzidos até que seja obtida confiança suficiente nos resultados,

tal que o modelo possa ser considerado válido para a aplicação a qual se destina".
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Basicamente, existem três formas de validar um modelo [SA84]:

· comparar os resultados das simulações com dados obtidos a partir de um sistema real (quando

o sistema já existe);

• comparar os dados das simulações com dados de outro modelo já validado;

· obter nas simulações resultados conhecidos ou previsíveis (por exemplo, quando considerando

um novo projeto para o sistema modelado).

Para a validação do modelo de simulação construído para o servidor de arquivos

optou-se por comparar os resultados das simulações com dados obtidos a partir do sistema existente

e por produzir nas simulações resultados conhecidos ou previsíveis.

o modelo usado na simulação do servidor de arquivos foi validado levando-se em

consideração [SA84]:

· a observação de resultados que eram conhecidos previamente ou que podiam ser calculados

manualmente;

· a influência de alterações nos parâmetros do modelo;

· validação interna dos resultados com relação a precisão dos mesmos;

· comparação dos resultados com dados obtidos junto ao sistema TRICE.

As técnicas utilizadas no processo de validação são apresentadas a segUIr,

destacando-se também resultados observados a partir de suas considerações.

Obtenção de Resultados Previsíveis

Nesta técnica, parâmetros e variáveis internas do programa simulador recebem

valores predeterminados a fim de que possam ser gerados resultados conhecidos previamente ou
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que podem ser calculados manualmente. A partir da consideração dessa técnica, os seguintes

resultados foram obtidos:

· filas vazias: simulações considerando apenas um usuário produziram filas sempre vazias para

os recursos do sistema;

· tempos de resposta: predefinindo o número de acessos aos recursos do sistema e fixando os

seus tempos de execução, obteve-se valores conhecidos para os tempos de resposta.

Relação Entrada-Saída

Esta técnica é usada para verificar se a lógica do modelo de simulação está correta e

para demonstrar que os resultados obtidos nas simulações são razoáveis com relação aos esperados

a partir de dados de entrada particulares. Dentre as várias características verificadas destaca-se:

· fluxo dentro do programa: através da consideração de valores específicos para alguns

parâmetros (por exemplo, número de acessos a disco e número de usuários) pôde-se observar o

comportamento correto do simulador quanto ao fluxo dentro do programa;

· tempo entre solicitações: o aumento do número de usuários reduziu os tempos entre as

solicitações inseri das no modelo (aumentando a carga de trabalho imposta sobre o servidor); a

consideração de estações de trabalho mais velozes na rede causaram aumento no nível da carga

de trabalho;

filas dos recursos: a elevação no nível da carga de trabalho produziu crescimento no

comprimento médio das filas do processador e do disco; as considerações de processador e

disco mais rápidos provocaram, além de diminuições nos tempos de execução desses recursos,

reduções nos tempos médios de permanência das solicitações nas filas internas; taxas de acerto

mais altas para o "cache" de disco reduziram o tamanho da fila do disco;

. tempo de resposta: o tempo médio para o servidor de arquivos responder a uma solicitação

aumentou quando o número de usuários cresceu, mas diminuiu quando recursos mais rápidos

ou aumentos nas taxas do "cache" foram considerados nas simulações;
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· número de acessos a disco: o número de acessos a disco diminuiu com o aumento da taxa de

acerto do "cache".

Validação Interna

Uma preocupação que se deve ter com o uso de números aleatórios é relativa a

precisão dos resultados obtidos nas simulações. Com relação a isso, durante as simulações levou-se

em consideração os seguintes aspectos [BA89, SA84]:

I. Em geral, a simulação de sistemas baseia-se na utilização de variáveis randômicas (este é o caso

do GPSS/H) e assim o resultado obtido depende da sequência dos números aleatórios utilizada

durante a execução da simulação. Para obter estimativas mais precisas, foram calculados os valores

médios entre os resultados obtidos em várias replicações usando sequências independentes de

números aleatórios;

2. No começo da execução de uma simulação podem ocorrer condições iniciais não

representativas, como por exemplo a ausência de transações no sistema e recursos desocupados.

Essas condições iniciais podem influenciar na precisão dos resultados obtidos nas simulações. Para

reduzir os efeitos dessas condições iniciais sobre os resultados das simulações realizadas, foi

utilizada a técnica conhecida como exclusão (descrita no capítulo dois).

A tabela 4.1 apresenta os valores mínimos e máximos obtidos a partir dos dados

produzidos por várias replicações (dez execuções do programa simulador) para algumas

características do sistema simulado considerando diferentes cargas de trabalho, bem como as

médias simples desses dados e os respectivos desvios padrões. Os intervalos de confiança de 95%

para os resultados das simulações daquelas características e os valores obtidos junto ao TRICE

também são mostrados na tabela 4.1.
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Característica ValorValorValorDesvioIntervalo deTRICE
Mínimo

MáximoMédioPadrãoConfiança
tempo no processador

2,7692,7862,7770,006(0,2%)[2,773 a2,780

por acesso (1 usuário)
2,781]

tempo de resposta por

19,67820,24419,9640,35(1,8%)[19,714 a20,170

solicitação (1 usuário)
20,214]

tempo de resposta por

21,94923,20422,7980,32(1,4%)[22,568 a22,960

solicitação (10 usuár.)
23,028

número de acessos

210642235521816672(3,1%)[21336 a21400

a disco
22296]

Tabela 4.1 - Variância Interna dos Resultados das Simulações.

Observa-se a partir da tabela 4.1 que os valores dos desvios padrões são bastante

baixos; esse fato caracteriza as pequenas variâncias entre os resultados das simulações,

demonstrando a precisão conseguida para as estimativas geradas.

Comparação de Resultados

Comparações entre dados do sistema real e das simulações mostram até que ponto o

modelo está refletindo com precisão aceitável o comportamento do ambiente simulado. Para validar

o modelo construí do, utilizando esta técnica, foram realizadas comparações entre os resultados

produzidos pelas simulações e os dados obtidos junto ao servidor de arquivos do sistema TRlCE

para várias características de interesse, destacando-se: os tempos médios de resposta do sistema, os

tempos médios de execução no processador por solicitação, os tempos médios de permanência das

solicitações nas filas dos recursos e o número de acessos a disco.

As figuras 4.2 e 4.3 e as tabelas 4.2 e 4.3 apresentam comparações entre os tempos

médios de resposta do servidor de arquivos, obtidos a partir das simulações e do sistema real, para

diferentes números de usuários. A figura 4.2 e a tabela 4.2 consideram a inexistência do "cache" de

disco e a figura 4.3 e a tabela 4.3 consideram a existência de "cache" com taxa de acerto de 70%.
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N. Usuários 110203040

TRICE

50,6912646601100

Modelo

50,789,72676711114

Erro (%)

0,21,41,11,71,3

Tabela 4.2 - Comparações Entre os Tempos de Resposta - Sem "Cache".

1200

íi 1000

E
-11 800

••
VI

8-VI~
600

Gl

ou
8-

400

E
li••• 200

o
1

10 20

N. usuários

30

,', .TRICE
.>:1

EJModelo

40

Figura 4.2 - Comparações Entre os Tempos de Resposta - Sem "Cache".

N. Usuários I10203040

TRICE

20,223303755

Modelo

20,022,828,736,153,7

Erro (%)

1,01,04,33,02,4

Tabela 4.3 - Comparações Entre os Tempos de Resposta - Com "Cache".
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Outro tipo de dado bastante importante comparado foi relativo a quantidade de

acessos a disco. A tabela 4.4 apresenta os números de acessos ao disco do sistema obtidos nas

simulações e junto ao servidor de arquivos, considerando a ausência e a presença do "cache" de

disco, necessários para a execução de 50 mil solicitações.

Sem "Cache"

Com "Cache"

TRICE

71700

21400

Modelo

73665

21816

Erro (%)

2,7

1,9

Tabela 4.4 - Comparações Entre os Números de Acessos a Disco.
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o que se observou das comparações realizadas foi que os valores médios dos

resultados produzidos nas simulações e os dados obtidos junto ao servidor real são bastante

próximos, com diferenças sempre inferiores a 5%. Diferenças desse nível são bastante aceitáveis

em simulações estocásticas, pennitindo considerar válidos o modelo e o programa de simulação

construídos e assim possibilitar os seus usos como ferramentas auxiliares na realização de análises

dos efeitos das aplicações de algumas técnicas especiais para o desenvolvimento de servidores de

arquivos com alto desempenho.

4.4 Adequação do Sistema de Simulação

O sistema de simulação foi criado para a realização de análises de desempenho de

servidores de arquivos. Os dados considerados caracterizam o comportamento do sistema

distribuído de forma precisa e completa. Precisa, uma vez que foram obtidos através de monitores

construí dos em um sistema real e em utilização normal. Completa, pois caracteriza todo o

funcionamento do servidor e também das estações de trabalho.

No entanto, com o rápido avanço dos componentes de "hardware", algumas das

características originais do sistema TRlCE se tomaram pouco adequadas. Por exemplo, o disco

originalmente usado no servidor de arquivos do TRICE apresentava tempo médio de acesso a

dados da ordem de 29 mílissegundos (ms) e baixa capacidade de armazenamento. Atualmente no

mercado estão disponíveis discos muito mais rápidos, com capacidades de armazenamento várias

vezes superiores. Além disso, com relação aos tipos de estação de trabalho que podem compor um

sistema distribuído, existem estações muito mais velozes que aquelas que compunham o TRICE.

Assim, para que o modelo de simulação desenvolvido pudesse ser usado como base para as

análises, tomou-se necessário alterar algumas de suas características, a fIm de adequá-Io para o

objetivo proposto.

Porém, a adequação do modelo não deve ser feita simplesmente considerando que

os mais rápidos processador e disco existentes no mercado seriam adotados na estrutura do servidor
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de arquivos de referência, mas sim ser realizada de forma criteriosa, considerando que os

beneficios a nível de desempenho desse servidor justificassem os custos de sua construção.

Dessa forma, algumas características do sistema de simulação sofreram alterações

visando adequar o modelo; essas alterações, bem como as justificativas para as suas considerações,

são apresentadas nas seções a seguir.

4.4.1 Adequação da Carga de Trabalho

o modelo de simulação descrito nos itens anteriores considera um servidor de

arquivos que é submetido a cargas de serviço impostas por estações de trabalho baseadas no

processador MC68008 da Motorola (as estações que compunham originalmente o sistema TRICE).

Entretanto, máquinas mais rápidas podem fazer parte de sistemas distribuídos; esse também é o

caso do sistema TRICE que permite a utilização de outros tipos de estação.

Quando estações clientes mais rápidas são utilizadas, uma carga de trabalho mais

pesada será impostas pelos usuários aos servidores de arquivos do sistema, influenciando nos

tempos de resposta desses servidores. Tendo em vista o exposto, a fim de adequar o modelo de

simulação quanto a carga de trabalho, inicialmente foi caracterizada uma nova carga, baseada nas

distribuições descritas anteriormente, que poderia ser imposta aos servidores de arquivos quando

considerando estações de trabalho com velocidade maior que a das estações originais.

Para a caracterização dessa nova carga, imposta pelas estações clientes, foram

analisadas as características básicas da carga de trabalho descrita no capítulo três. Duas

características devem ser consideradas: o tempo entre solicitações e o tipo de trabalho solicitado ao

servidor. O trabalho solicitado não é influenciado pela velocidade da estação cliente. O tempo entre

solicitações sofre uma influência não linear, como será discutido ainda nesta seção.

Observa-se também que uma estação de trabalho fica aguardando pela resposta do

servidor de arquivos, sendo que uma nova solicitação só é feita por aquela estação ao servidor após

a chegada da resposta da solicitação anterior. Assim, os intervalos entre as solicitações feitas por
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um usuário dependem da atividade em desenvolvimento na estação de trabalho, dos tempos gastos

nas comunicações entre a estação e o servidor e do tempo de serviço no servidor de arquivos

(observar a figura 3.3, no capítulo três). Dessa forma, a carga imposta ao sistema tem influência

sobre o tempo entre solicitações feitas por uma estação de trabalho através dos tempos de

comunicação e de serviço no servidor de arquivos. No entanto, como a carga foi caracterizada pelo

tempo entre a chegada da resposta na estação cliente até o envio da próxima solicitação ao servidor,

pode-se considerá-Io dependente apenas do tempo gasto dentro da estação de trabalho (observar a

figura 3.4, no capítulo três). Esse tempo de atividades dentro da estação de trabalho depende do

tipo da aplicação sendo executada, da capacidade de processamento da estação e da ação do

usuário.

Dados coletados junto ao sistema TRICE [SA90a] mostram que os intervalos de

tempo entre solicitações menores que 300 milissegundos sofrem influência exclusiva da velocidade

do processador da estação cliente e que para valores maiores que 300 ms o processador vai

perdendo essa influência de forma gradual até aproximadamente I segundo, quando os tempos

entre solicitações passam a depender, na maioria dos casos, da ação do usuário. Isto é, o

processador da estação de trabalho só influencia na parte de processamento; no entanto, o tempo de

ação do usuário permanece constante.

Baseado no exposto, a nova carga de trabalho imposta por cada estação cliente ao

servidor de arquivos é caracterizada utilizando as distribuições originais obtidas junto ao sistema

TRICE e considerando a relação entre a velocidade de um novo processador e a do processador

original da estação de trabalho do TRICE (o MC68008). Essa relação (denominada Vest) é o

resultado da divisão da velocidade do novo processador pela velocidade do processador original.

Como parâmetro para a determinação dessas velocidades utilizou-se o "benchmark" Dhrystone.

Relações de velocidade para alguns processadores mais usuais são observadas na tabela 4.5.
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Processador DhrystonesRelação

MC68008

4,4 * 1031

MC68060

176 * 10.140

Pentium

71 * 10.116

PowerPC 604

170 * 10339

Tabela 4.5 - Relações Entre Velocidades de Processadores.

Essas relações (Vest) são utilizadas de acordo com os seguintes critérios:

· para intervalos de tempo entre solicitações menores que 300 ms, esses valores são divididos

diretamente pela relação (Vest) considerada;

· para intervalos de tempo (IntTempo) entre 300 ms e 1000 ms, os novos valores dos intervalos

(Novlnt) são obtidos utilizando a seguinte expressão:

Novlnt = IntTempo / (Vest - ((Vest - 1) * (IntTempo - 300) / (1000 - 300»)

· os intervalos de tempo maiores que 1 segundo não sofrem alterações.

Para demonstrar qual seria a influência desse novo tipo de carga de trabalho sobre o

desempenho do servidor de arquivos considerado, foram realizadas simulações utilizando o

referido modelo onde se considerou o uso de estações de trabalho mais rápidas. Para as simulações

realizadas na sequência deste trabalho foi considerado um processador cuja relação de velocidade

(Vest) é igual a 40. Resultados de simulações comparando o tempo médio de resposta do servidor

(obtidos variando-se o número de usuários) para as estações de trabalho original e nova são

apresentados na figura 4.4.
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Figura 4.4 - Tempos de Resposta do Servidor de Arquivos.

Os resultados obtidos nessas simulações demonstram a influência do novo tipo de

carga de trabalho imposto ao servidor, que, por gerar requisições mais rapidamente, provoca a

elevação no valor médio do tempo de resposta do sistema. Salienta-se que a elevação observada é

resultado do aumento nos valores dos tempos médios de espera nas filas do processador e do disco,

uma vez que os tempos médios de execução nesses recursos são constantes para qualquer tipo de

carga. Para o caso de um usuário, o tempo médio de resposta (20 ms) não sofre alterações, uma vez

que neste caso não existe concorrência pelos recursos do servidor e o tempo gasto em filas é nulo.

A figura 4.5 mostra os aumentos nos tempos médios gastos na fila do disco observados nas

simulações realizadas.
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Figura 4.5 - Tempos Gastos na Fila do Disco.

4.4.2 Adequação dos Recursos

o ambiente de simulação modela um servidor de arquivos composto por um

processador MC68020 da Motorola, um disco com tempo médio de acesso a dados

(correspondendo a soma do tempo médio de localização da trilha desejada com o tempo médio de

latência do disco) de aproximadamente 29 milissegundos (ms) e "cache" de disco com taxa de

acerto da ordem de 70%. No entanto, salienta-se que recursos mais rápidos que os citados existem

atualmente no mercado. Assim, os parâmetros do modelo referentes às velocidades dos recursos

foram alterados para que refletissem melhor os recursos atuais.

Descreve-se a seguir as adequações realizadas no modelo de simulação, bem como

os critérios utilizados e os resultados obtidos nas simulações a partir da consideração das mesmas.

A Substituição do Disco

A partir da figura 4.4 pode-se observar que o tempo médio de resposta do sistema é

de 20 ms quando considerando um único usuário e que o seu valor cresce quando uma carga mais
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alta é considerada nas simulações. Esse crescimento é devido ao aumento dos tempos médios

gastos nas filas do processador e do disco quando a concorrência por esses recursos cresce. Na

figura 4.5 nota-se o crescimento ocorrido na fila do disco quando a carga varia de 1 até 70 usuários.

Fazendo uma comparação entre as figuras 4.4 e 4.5, conclui-se que a maior parte do

tempo gasto nas filas é relativo a fila do disco. Isso pode ser confinnado na figura 4.6, que

apresenta os tempos médios gastos nas filas dos recursos do servidor de arquivos.
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Figura 4.6 - Tempos Gastos nas Filas do Processador e do Disco

Outro tipo importante de dado coletado nas simulações realizadas é o relativo a taxa

de utilização dos recursos (fração do tempo total de execução do sistema na qual o recurso esteve

ocupado). A partir dessa taxa é possível verificar qual recurso está sendo mais utilizado no sistema.

A figura 4.7 mostra as taxas de utilização (em porcentagem) para o processador e para o disco

quando a carga de trabalho varia.
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o que se observa na figura 4.7 é que a taxa de utilização do disco mostrou-se

sempre maior que a do processador (aproximadamente duas vezes), ou seja, o disco permaneceu

ocupado um período de tempo maior que o do processador. Deve-se observar também, que para

cargas altas o disco passou praticamente todo o tempo de simulação ocupado.

A partir das figuras 4.6 e 4.7, pode-se descrever o disco como o ponto de

estrangulamento (gargalo) do servidor de arquivos e, por ser considerado assim, deve ser o

primeiro dispositivo a ser considerado no processo de adequação de recursos. Observar que,

embora a substituição do processador por outro mais rápido deva provocar reduções nos tempos

médios de resposta do servidor de arquivos, os ganhos provavelmente não seríam tão significativos

quanto aos obtidos com a substituição do disco.

A fim de verificar a influência da utilização de discos mais rápidos sobre o

desempenho do servidor, foram realizadas novas simulações considerando no modelo em uso

tempos médios de acesso a dados com valores inferiores ao do disco original (de 29 ms); foram
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considerados tempos médios de 20 ms, 15 ms e 12 ms. Esses valores correspondem aos tempos

médios de acesso para discos encontrados no mercado [RI95, SE94] (por exemplo, o Hawk2

ST11900N de 15 ms e o Barracuda1 ST11950N de 12 ms, ambos da Seagate). Os tempos médios

de resposta obtidos nessas simulações a partir da variação da carga de trabalho são apresentados na

figura 4.8 juntamente com os relativos ao disco original.
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Figura 4.8 - Tempos de Resposta do Servidor de Arquivos.

Como pode ser observado pelos resultados das simulações, a substituição do disco

original por outro com menor tempo médio de acesso pode trazer beneficios bastante expressivos

ao desempenho do servidor de arquivos. Observa-se também que as reduções nos tempos médios

de resposta foram mais acentuadas quando a carga de trabalho tomou-se mais pesada e que, nessas

condições, ganhos de até 86% foram registrados quando considerando o disco de 12 ms. Isso

ocorre porque, nas simulações, a substituição do disco original por outro de 12 ms, além de

provocar a diminuição do tempo médio de execução relativo a tal dispositivo, promove drástica

redução no tempo gasto na sua fila (o tempo gasto na fila do disco quando considerando o
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dispositivo de 29 ms, para 70 usuários, foi da ordem de 387 ms, enquanto que para o disco de 12

ms esse tempo foi de aproximadamente 5,6 ms).

Os resultados mostram ainda que os tempos de resposta quando considerando um

disco de 15 ms foram apenas pouco superiores ao de 12 ms. Então, devido a custos, a primeira

opção de uso seria o disco de 15 ms. Entretanto, baseado em resultados de simulações, verifica-se

que o sistema de disco continua sendo o fator limitante do desempenho do servidor de arquivos.

Para que o sistema de disco deixe de ser tal gargalo, esse dispositivo deve apresentar maior

velocidade. Assim, de acordo com as simulações, chega-se ao disco de 12 ms, o mais rápido

atualmente, como a melhor opção para a adequação do sistema de disco.

A Substituição do Processador

Embora ganhos consideráveis tenham sido obtidos nas simulações que consideram a

substituição do disco original por outro mais rápido, outros procedimentos, visando reduzir ainda

mais os tempos médios de resposta do servidor de arquivos, podem ser investigados. Novas

análises utilizando o modelo de simulação foram realizadas, considerando agora o uso de um disco

com tempo médio de acesso a dados da ordem de 12 ms.

Das simulações considerando o disco de 12 ms obteve-se informações relativas aos

tempos médios gastos nas filas dos recursos; esses tempos são mostrados na tabel 4.6 e na figura

4.9, juntamente com os tempos médios de resposta do sistema, obtidos com a variação da carga de

trabalho.

N. Usuários 14070

Tempo Resp.

12,321,656,6

Fila-Process.

O7,138,7

Fila-Disco

O2,25,6

Tabela 4.6 - Tempos de Resposta e Gastos nas Filas do Processador e do Disco.
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Figura 4.9 - Tempos de Resposta e Gastos nas Filas do Processador e do Disco

Observando esses tempos, nota-se que a fila do processador tomou-se maior que a

do disco (exceto para um usuário, em que são ambas vazias). Analizando os valores apresentados

na tabela 4.6 e na figura 4.9, observa-se que:

• para 40 usuários, o tempo médio para a execução de uma requisição aumentou de 12,3 ms para

21,6 ms, uma diferença de 9,3 ms; desse tempo, 7,1 ms (76%) foi devido ao tempo de espera na

fila do processador;

. para 70 usuários, aquele tempo na fila do processador aumenta para 38,7 ms e a porcentagem

para 87%.

A partir dessa análise, conclui-se que, com a utilização do disco de 12 ms, o

processador se toma o fator limitante do desempenho do sistema. Assim, se melhoramentos forem

realizados a nível do processador, ganhos satisfatórios devem ser obtidos no desempenho do
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servidor de arquivos. Uma forma de alcançar melhoramentos no processador é através da sua

simples substituição por outro mais rápido.

Para analisar o comportamento do sistema quando velocidades superiores são

consideradas para o processador, realizou-se simulações utilizando o modelo que adota o uso do

disco de 12 ms considerando processadores com velocidades 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes e 50

vezes a do processador original do servidor de arquivos, o MC68020 (essas velocidades relativas

foram consideradas somente para efeito de testes, não tendo necessariamente relação com

processadores existentes no mercado). A seguir, são apresentados resultados relativos ao tempo

médio de resposta obtidos nessas simulações, juntamente com os obtidos usando o processador

original.
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Figura 4.10 - Tempos de Resposta Usando Processadores Diferentes.

A figura 4.10 mostra que beneficios podem ser alcançados com a utilização de

processadores mais rápidos que o original. Por exemplo, segundo as simulações, o uso de um

processador com fator de 5 para a velocidade pode proporcionar ganhos de até 57% no

desempenho do servidor em comparação aos obtidos com o dispositivo original (e disco de 12 ms),

quando considerando 70 usuários.
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Entretanto, a consideração sucessiva de componentes mais rápidos nem sempre

deve trazer ganhos significativos ao desempenho do sistema. Observa-se na figura 4.10 que as

simulações considerando o processador com velocidade 5 vezes apresentaram tempos médios de

resposta apenas pouco superiores aos obtidos para outros com velocidades maiores. Esse fato

ocorreu porque, a partir da consideração de um recurso com fator 5 de velocidade, a taxa de

utilização do disco se mostrou bem maior que a do processador (em tomo de 4 vezes). Isto é, o

disco voltou a ser o gargalo do sistema e a adoção de processadores mais rápidos passaram a

apresentar beneficios pouco expressivos ao desempenho do sistema. Tendo em vista o exposto e os

custos de processadores muito velozes, o processador com velocidade 5 vezes a do original toma

se a opção mais conveniente no processo de adequação desse tipo de recurso. No capítulo seis será

paresentada uma análise sobre a possibilidade de adotar-se um processador 5 vezes mais rápido.

Os Resultados da Adequação dos Recursos

De acordo com as observações anteriores, as considerações de um processador com

velocidade 5 vezes a do recurso original e de um disco com tempo médio de acesso a dados da

ordem de 12 ms no modelo de simulação utilizado produzem reduções bastante significativas nos

tempos médios de resposta do sistema. As reduções resultantes das considerações desses recursos

podem ser avaliadas a partir da tabela 4.7 e da figura 4.11, que apresentam os tempos médios de

resposta quando no modelo de simulação são considerados os novos recursos e os que

originalmente compunham o servidor de arquivos do sistema TRICE.

N. Usuários I4070

Original

20,080,6411,3

Adequado

6,811,224,2

Tabela 4.7 - Tempos de Resposta do Servidor de Arquivos.
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Figura 4.11 - Tempos de Resposta do Servidor de Arquivos.

o que se observa a partir dos resultados das simulações é que a consideração dos

recursos mais rápidos podem provocar reduções de até 94% (para 70 usuários) nos valores dos

tempos médios de resposta em relação aos valores obtidos considerando os dispositivos originais.

Salienta-se, no entanto, que para a obtenção de novas reduções significativas nos

tempos médios de resposta, outras técnicas devem ser consideradas no lugar de procedimentos que

simplesmente resultam em substituições de recursos por outros mais rápidos. Para justificar isso,

observa-se que o disco mais rápido atualmente (de 12 ms) já está sendo considerado nas

simulações e que a utilização de processadores com velocidades superiores a 5 vezes a do

dispositivo original não produzem ganhos maiores ao desempenho do sistema que justifiquem os

custos de suas possíveis adoções em um servidor de arquivos real. Isto é, com esses valores, o

disco mais veloz encontrado atualmente no mercado ainda é o gargalo do sistema. Na

impossibilidade de obter discos mais rápidos, deve-se partir para abordagens que evitem acessos a

disco ou que tomem esses acessos mais rápidos, mesmo utilizando um dispositivo mais lento.
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Dessa fonna, o processador de velocidade 5 vezes a do recurso original e o disco

com tempo médio de acesso de 12 ms foram os recursos considerados mais indicados para serem

relevados no modelo de simulação, a fim de que esse modelo pudesse ser considerado adequado

para os propósitos de análises descritos anterionnente.

Após a sua adequação, o modelo de simulação foi utilizado para que pudessem ser

analisados os efeitos de aplicações de procedimentos voltados para a obtenção de servidores de

arquivos com alto desempenho. Esse modelo é tratado na sequência do trabalho como "modelo

base".

4.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou o ambiente de simulação desenvolvido para possibilitar a

avaliação de desempenho de servidores de arquivos baseados em redes locais. Para a criação do

modelo e do programa de simulação associado utilizou-se o ambiente do servidor de arquivos do

sistema distribuído TRICE. O modelo criado representa de fonna simplificada as funções de

interesse do servidor de arquivos considerado, modelando o processador, o disco e o "cache" de

disco, e considera a execução de uma solicitação desde a sua entrada no servidor até a

complementação da mesma e consequente envio da resposta para a rede.

Embora o modelo seja simplificado, resultados precisos e confiáveis foram obtidos

para as características de interesse. Essa simplificação pennitiu a críação de um sistema de

simulação sem se ter a preocupação com detalhes do sistema real, o que toma o programa

desenvolvido, além de simples, bastante flexível, possibilitando rápidas e fáceis alterações em sua

estrutura; além disso, essa simplicidade faz com que seja necessário baixo tempo de execução do

programa de simulação, permitindo a realização de um grande número de replicações.

o sistema utilizado para a implementação do programa simulador, o GPSS/H,

fornece várias ferramentas direcionadas para a simulação de sistemas; o uso de GPSS/H toma o

programa bastante simples, compacto e de fácil entendimento, e permite que alterações sejam

realizadas com simplicidade e rapidez no programa. O programa simulador foi desenvolvido
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usando um mecanismo orientado a processos e utiliza várias distribuições estatísticas simplificadas

a partir de dados coletadosjunto ao servidor de arquivos real, apresentados no capítulo três.

V árias técnicas, direcionadas para a validação e verificação de modelos de

simulação e seus programas associados, foram utilizadas para validar os resultados produzidos

pelas simulações executadas. Nesse processo de validação mostrou-se a precisão daqueles

resultados. A partir da determinação dos desvios padrões das estimativas para características de

interesse do modelo pôde-se observar as pequenas variâncias entre os valores, demonstrando a

precisão interna conseguida para os resultados gerados nas várias execuções do programa de

simulação. Através de comparações entre os valores médios dos resultados produzidos pelas

simulações e os dados obtidos junto ao servidor de arquivos do sistema TRlCE, para as

características de interesse, observou-se diferenças sempre inferiores a 5%, consideradas baixas, e

com isso demonstrando a precisão das estimativas com relação aos dados do sistema real. Aqueles

resultados das simulações também permitiram construir intervalos de confiança de 95%,

caracterizando a precisão dos mesmos.

Algumas das características do ambiente de referência o tomavam não totalmente

adequado para ser usado como base naquelas análises; assim, o passo seguinte foi adequar o

modelo através da alteração dessas características. Foram realizadas alterações quanto a carga de

trabalho exercida sobre o servidor de arquivos e nos parâmetros relativos as velocidades do

processador e do disco. Durante esse processo, baseado nos resultados das simulações realizadas,

concluiu-se que a velocidade mais adequada para o processador seria de 5 vezes a do processador

original do servidor de arquivos do TRlCE, o MC68020, e que o disco mais adequado para ser

usado seria o de tempo médio de acesso a dados de 12rns, o mais rápido no momento.

A partir de suas validações e adequações, o modelo e o programa de simulação

foram utilizados como ferramentas na realização de análises dos efeitos das aplicações de técnicas

especialmente direcionadas para a implementação de servidores de arquivos com alto desempenho.

Essas análises são descritas no capítulo cinco.
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CAPÍTULO CINCO

TÉCNICAS PARA A OBTENÇÃO DE SERVIDORES

DE ARQUIVOS DE ALTO DESEMPENHO

o modelo de simulação descrito no capítulo anterior foi desenvolvido para

possibilitar a análise de abordagens que podem ser aplicadas na implementação de servidores de

arquivos visando a obtenção de sistemas com alto desempenho. Este capítulo apresenta algumas

dessas abordagens e os resultados obtidos a partir da simulação do modelo. Os resultados são então

analisados e conclui-se que abordagens são mais adequadas.

O item 5.1 apresenta observações quanto ao modelo de simulação utilizado e quanto

a forma como os resultados das simulações foram gerados.

Algumas técnicas que podem ser utilizadas para a obtenção de servidores de

arquivos com alto desempenho são analisadas no item 5.2. Os resultados obtidos nas simulações a

partir de suas considerações e as vantagens e desvantagens de cada uma são discutidos. A técnica

considerada mais adequada para obter um servidor de arquivos com alto desempenho e alta

confiabilidade é salientada.

Finalmente, no item 5.3 são feitas considerações quanto a estrutura sugerida para um

servidor de arquivos e aos níveis de carga de trabalho aos quais pode ser exposto.
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5.1 O Modelo e os Resultados das Simulações

Neste capítulo são analisadas algumas abordagens que podem ser utilizadas para a

construção de servidores de arquivos com alto desempenho. Especial ênfase é dada para a técnica

apresentada nesta tese, que considera a utilização de múltiplos discos onde os acessos são

realizados apenas em áreas parciais dos mesmos. A forma escolhida para auxiliar na realização

dessas análises foi através do uso de um modelo de simulação.

Observa-se que os dados obtidos nas simulações são resultados de simulações

estocásticas e devem ser analisados considerando-se os efeitos da utilização de números aleatórios.

Uma preocupação devido ao uso de números aleatórios é relativa à precisão das estimativas para os

valores de características do sistema em observação, pois essas estimativas dependem dos números

aleatórios gerados durante a execução da simulação. Uma nova execução da simulação (replicação)

sobre o modelo usando um conjunto diferente de números aleatórios produzirá uma estimativa

diferente para as características consideradas. Para obter valores estimados mais precisos, toma-se

necessário o cálculo dos valores médios entre os resultados de várias replicações usando diferentes

conjuntos de números aleatórios. Esse método reduz a variância dos resultados e permite a

construção de um intervalo de confiança predefinido que refletem a precisão obtida. Os valores

apresentados nesta tese são as médias de resultados de no mínimo dez execuções das simulações

(este valor mínimo é o resultado de testes de simulações procurando produzir um intervalo de

confiança de 95%).

Outro ponto que merece atenção é quanto as condições iniciais não representativas

que podem ocorrer em simulações (como por exemplo a ausência de transações no sistema e

recursos ociosos no início da simulação), em geral apresentando grande influência sobre os

resultados obtidos. Para reduzir os efeitos desses transientes iniciais, nas simulações foi usada a

técnica de exclusão, onde a execução da simulação é dividida em duas partes. Uma fase de

inicialização, caracterizada nos exemplos quando a simulação alcança dez por cento do total de

solicitações, onde as estatísticas coletadas são descartadas. A segunda parte é uma fase de coleta de
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dados, onde as estatísticas coletadas são consideradas como estimativas para os valores das

características de interesse. Outras observações relativas a essa técnica são feitas no capítulo dois.

Salienta-se ainda que, neste capítulo, são apresentados os resultados das simulações

para apenas três valores de carga de trabalho (aos quais o servidor de arquivos do sistema está

exposto): 1 usuário, 40 e 70 usuários. Isso é feito porque esses valores representam níveis de carga

de trabalho com características de interesse bem definidas para as análises, dispensando as

apresentações de valores intermediários.

5.2 Técnicas Para a Obtenção de Alto Desempenho

No capítulo quatro foram mostrados vários resultados obtidos com o sistema de

simulação construí do e adequado. Além dos valores para os tempos médios de resposta do sistema

quando recursos mais rápidos são considerados no modelo, outro tipo de informação que pode ser

obtido das últimas simulações é relativo a taxa de utilização daqueles recursos. A figura 5.1 mostra

essas taxas para o processador e o disco quando a carga de trabalho é variada.
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Figura 5.1 - Taxas de Utilização para o Processador e Disco.
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As taxas de utilização do processador e do disco reforçam a conclusão do capítulo

anterior (seção 4.4.2) outros meios, objetivando diminuir os tempos relacionados ao disco,

deveriam ser investigados.

Uma vez que a adoção de discos mais rápidos não é viável, duas formas básicas que

podem ser usadas para diminuir os tempos relativos ao sistema de disco são: a redução no número

de acessos a esse sistema e o aumento na quantidade de discos. A seguir são analisadas técnicas

nesse sentido.

5.2.1 Redução no Número de Acessos a Disco

Uma forma de se evitar acesso a disco é manter os dados envolvidos em uma

operação de leitura em um "cache" de disco, sendo a solicitação mais rapidamente atendida. Várias

técnicas de "cache" são analisadas a seguir.

Redução no Número de Leituras em Disco

O "cache" de disco do setvidor de arquivos de referência considera apenas a leitura

de dados, evitando em tomo de 85% dos acessos a disco relativos a aquele tipo de operação. Isso

proporciona uma taxa total de acerto, considerada até agora no modelo de simulação, da ordem de

70%, pois, como descrito no capítulo três, aproximadamente 83% das operações envolvendo

acessos a disco estão relacionadas com a leitura de dados.

o que se observa dos valores acima é que a taxa total de acerto do "cache" pode ser

elevada, reduzindo o número de acessos a disco. A fim de verificar os beneficios que isso pode

trazer ao desempenho do servidor de arquivos, foram realizadas simulações utilizando o modelo

base e considerando uma taxa de acerto do "cache" relativo a leituras maior. No modelo de

simulação, isso foi conseguido simplesmente alterando o valor da taxa de acerto desse "cache"; na

prática, tal aumento pode ser obtido através do melhoramento dos tipos de "caches" já

implementados ou utilizando outras formas de "cache" envolvendo leituras [NE88, RI83, SA90a].
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Alguns resultados dessas simulações, relativos aos tempos médios de resposta, considerando que a

taxa de acerto do "cache" para leituras variou entre 85% (o valor original) e 100%, são

apresentados a seguir.
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Figura 5.2 - Tempos de Resposta para Diferentes Taxas de Acerto do "Cache".

Nota-se a partir dos resultados da figura 5.2 que reduções razoáveis nos tempos

médios de resposta são conseguidas quando a taxa de acerto do "cache" cresce (para a taxa de

100% e 70 usuários, observa-se reduções de 64%), demonstrando os ganhos que podem ser obtidos

quando o número de acessos a disco é reduzido.

No entanto, obter "cache" de disco com alta taxa de acerto é uma tarefa que pode

implicar grandes custos adicionais. Qualquer que seja a forma utilizada para obter aumentos nas

taxas de acerto do "cache" para operações relativas a leitura resulta em crescimento no tamanho

desse "cache", devendo envolver custos adicionais de implantação [MU91, NE88]. Além disso,

uma vez que escritas são executadas junto a operações de leitura, os mecanismos usados para tratar

o problema quanto a consistência entre os dados armazenados em disco e no "cache" provocam

sobrecarga ao servidor de arquivos, podendo não trazer o desempenho esperado [NE88].
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Escrita no Disco em Tempos Ociosos

Embora a taxa total de acerto do "cache" de disco, conseguida com técnicas que

envolvem apenas operações de leitura de dados, possa ser aumentada, essa está limitada ao valor de

83% (porcentagem relativa a leitura de dados do total de operações envolvendo acessos a disco).

Para superar este limite, técnicas de "cache" direcionadas a escrita de dados podem ser utilizadas,

reduzindo o tempo total envolvendo o sistema de disco.

Uma técnica de "cache" que pode ser usada para reduzir o número de acessos a

disco é a que armazena temporariamente na memória principal do sistema os dados referentes às

operações de escrita em disco. Os dados que devem ser escritos em disco são inicialmente

annazenados nessa memória e, quando o sistema de disco estiver ocioso, tais dados são

transferidos para este. Dessa forma, a taxa de acerto desse tipo de "cache" pode ser considerada de

100%, uma vez que, se o princípio dessa técnica for seguido (escritas são realizadas em disco

apenas em tempos ociosos), o tempo gasto com tais operações não deve ser considerado no cálculo

do tempo médio de resposta do servidor de arquivos.

Baseado no principio descrito acima, foram realizadas simulações, utilizando o

modelo base (em que o "cache" para leituras tem taxa de 85%), considerando a existência de um

"cache" para escrita em disco em tempos ociosos (isso foi conseguido pela simples alteração do

valor da taxa de acerto para escritas). A figura 5.3 apresenta os tempos médios de resposta obtidos

nas simulações com o modelo base considerando apenas o "cache" padrão (somente de leitura) e

considerando a existência também do "cache" de escrita em tempos ociosos.
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Figura 5.3 - Tempos de Resposta para Diferentes "Caches".

o que se observa dos resultados apresentados na figura 5.3 é uma redução

acentuada (de 74% para 70 usuários) nos valores dos tempos médios de resposta. Entretanto, a

adoção de um "cache" com essas características apresenta alguns problemas. O principal deles é

relativo a consistência das informações, uma vez que os dados armazenados na memória (que

contém as últimas atualizações) podem permanecer diferentes dos alocados em disco durante

longos períodos de tempo, o que possibilita a perda daqueles dados devido a queda do servidor,

falta de energia, etc., uma vez que a sua memória principal é volátil.

Uma forma de atenuar o problema de possíveis perdas de informações é através da

utilização de um conjunto de memórias não-voláteis paras a implementação do "cache" de escrita.

No entanto, o "cache" construído assim também apresenta alguns inconvenientes. Toma-se

necessária a obtenção de um conjunto de memória diferente do tipo convencional, com um custo

mais elevado e necessitando de controle e alimentação separados do restante da memória principal.

Deve-se observar também que a técnica para escrita em tempos ociosos leva em

conta que existirão momentos frequentes em que o sistema de disco estará desocupado para a
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execução de escritas. No entanto, quando da ocorrência de altas cargas de trabalho, tais momentos

podem não existir com a frequência necessária, o que fará com que os dados do "cache"

permaneçam inconsistentes com relação aos do disco por períodos de tempo ainda maiores,

aumentando as chances de perdas de informações e tomado necessário um "cache" de tamanho

muito grande. As altas cargas de serviço devem ser consideradas quando do dimensionamento do

tamanho do "cache", pois nessas situações uma maior quantidade de dados deve permanecer

annazenada em tal "cache".

Escrita Atrasada em Disco

Para amenizar os problemas descritos com a abordagem discutida na seção anterior

(consistência e tamanho do "cache" necessário), pode-se considerar a escrita atrasada em disco.

Esta técnica, para implementação de "cache", diminui o número de acessos a disco uma vez que as

informações são inicialmente escritas no "cache" e transferidas para o disco algum tempo depois.

Essa técnica apresenta algumas vantagens:

• desempenho: uma vez que as escritas são executadas em "cache", estas são completadas muito

mais rapidamente que em disco (como acontece com a técnica anterior), não provocando

grandes atrasos;

. evita acesso desnecessário ao disco: dados podem ser excluídos antes de serem repassados ao

disco, reduzindo bastante o tráfego para o disco;

minimiza o problema de consistência: a informação no "cache" é enviada ao disco em

intervalos constantes e curtos.

Estatísticas obtidas junto ao sistema de arquivos 4.2 BSD UNIX [NE88, OU85]

mostram que em tomo de 25% de novos dados são excluídos dentro dos 30 segundos seguintes à

solicitação de escrita e 50% são excluídos dentro dos próximos 5 minutos. Assim, se esta técnica

for utilizada, o número de acessos a disco pode ser reduzido, diminuindo os tempos gastos relativos

ao sistema de disco.
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Seguindo a idéia apresentada, foram realizadas simulações usando como referência

o modelo base e considerando a existência de um "cache" com escrita atrasada em disco. Para essas

simulações foram consideradas as taxas de exclusão citadas, obtidas junto ao sistema BSD. A

figura 5.4 apresenta os tempos médios de resposta resultantes das simulações com o modelo base e

com o modelo que considera a existência também do "cache" para escrita atrasada em disco.
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Figura 5.4 - Tempos de Resposta para "Caches" com Escrita Atrasada.

Os resultados acima mostram os beneficios que podem ser alcançados nos valores

dos tempos médios de resposta com a adoção da técnica de escrita atrasada: reduções de até 27%

são atingidas quando considerando atrasos de 30 segundos e de até 46% para atrasos de 5 minutos

(para 70 usuários).

No entanto, o esquema de escrita atrasada apresenta problemas de confiabilidade,

desde que dados ainda não escritos em disco serão perdidos no caso de ocorrência de quebra do

servidor de arquivos. Assim, quanto menor o atraso na realização da escrita em disco, menores

serão as chances de perdas de informações. Com isso, embora os beneficios obtidos com atrasos da
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ordem de 5 minutos tenham sido mais expressivos, as chances de perdas de informações com tal

esquema aumentam bastante com relação a aquelas quando escritas são atrasadas apenas 30

segundos. Para resolver o problema relativo a consistência dos dados, a mesma solução

apresentada para escrita no disco em tempos ociosos (utilizar memórias não-voláteis) pode ser

adotada aqui; porém, os inconvenientes salientados anteriormente permanecem válidos também

para este caso.

Considerando o problema relativo ao tamanho do "cache" para escrita, tem-se que

quanto maior for o tempo de pennanência das infonnações no "cache", maior deverá ser o tamanho

do mesmo, a fim de comportar todos os dados ainda não transferidos para o disco (como ocorre no

caso da técnica de escrita em tempos ociosos, quando o servidor de arquivos é submetido a altas

cargas de trabalho).

5.2.2 Aumento no Número de Discos

Uma fonna alternativa de reduzir o tempo total gasto junto ao sistema de disco é

através da replicação desse dispositivo. Dessa forma, solicitações que necessitam de acessos a

discos podem ser atendidas de fonna concorrente, diminuindo os seus tempos de espera em filas e

consequentemente os tempos de respostas para as solicitações.

A fim de possibilitar a realização de análises quanto aos efeitos da utilização de

vários discos na estrutura de um servidor de arquivos, o modelo base de simulação foi modificado

para considerar um número maior de discos. As modificações envolveram apenas aspectos

relativos a quantidade desses dispositivos, sendo mantidas as demais características. O diagrama de

blocos mostrado na figura 5.5 representa o modelo de simulação utilizado quando considerando

mais de um disco. Neste novo modelo, tem-se como recurso um processador e vários discos, sendo

que o acesso aos discos são feitos através de um fila única.
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Figura 5.5 - Modelo de Simulação com Vários Discos.

As modificações no programa simulador referente ao modelo base foram realizadas

através da ativação de várias instâncias do disco e da replicação da sequência de códigos relativos

ao disco. Nesse programa foi considerado que os discos envolvidos teriam tempo médio de acesso

a dados da ordem de 12 ms, sendo que os valores para os parâmetros relativos ao processador

(fator 5 de velocidade) e a taxa de acerto do "cache" (de 70%) foram mantidos.

Uso Convencional dos Discos

Segundo o modelo, as solicitações de acesso a disco são colocadas em uma fila

única; dessa forma, não há distinção de acesso entre os discos. Isso significa que os acessos para

leitura são realizados sobre qualquer disco e portanto esses dispositivos devem manter sempre as

mesmas informações. Para manter os discos iguais, cada solicitação de escrita deve, então, ser

realizada sobre todos os discos.

Baseado no modelo descrito, foram realizadas modificações no programa simulador

em uso. Utilizando esse programa foram executadas simulações em que foi variado de 2 a 5 o
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número de discos envolvidos. Considerou-se nessas simulações que os acessos a dados seriam

realizados de forma convencional, ou seja, as cabeças de leitura/escrita poderiam fazer acessos a

qualquer local dentro do disco. Quando essa forma de acesso é usada, o tempo médio de

localização de dados para os tipos de discos considerados pennanece da ordem de 12 ms. A figura

5.6 apresenta os tempos médios de resposta obtidos em simulações considerando o modelo base,

com apenas um disco, e o modelo que pennite um número maior de discos.
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Figura 5.6 - Tempos de Resposta Para Diferentes Números de Discos.

o que se observa a partir dos resultados obtidos para dois ou mais discos é que, com

relação as simulações considerando um único disco, pouca melhoria (ou mesmo nenhuma) é obtida

quando cargas de trabalho leves são consideradas. Isso ocorre porque as taxas de utilização dos

recursos são baixas, fazendo com que os tempos de permanência das solicitações na fila do sistema

de discos sejam pequenos e poucas solicitações possam ser executadas de forma concorrente. No

entanto, quando altas cargas de trabalho são consideradas, observa-se reduções acentuadas nos

tempos médios de resposta do sistema (por exemplo, para 70 usuários e dois discos a redução foi

de aproximadamente 60% - de 24,2 ms para 9,8 ms), justamente pela possibilidade de atendimento
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concorrente de solicitações que requerem acessos a disco. Isso mostra que os beneficios trazidos

com a replicação de disco tomam sua aplicação bastante interessante.

Desses mesmos resultados, nota-se também que a consideração de um número de

discos igualou superior a três leva a reduções nos tempos médios de resposta pouco superiores a

aquelas obtidas com dois discos. Assim, uma forma de obter um aumento acentuado no

desempenho do sistema, sem envolver maiores custos de implantação, seria através do uso de dois

discos.

o esquema de replicação de discos descrito provoca a redução nos tempos médios

de resposta do sistema sem introduzir problemas quanto a consistência das informações (como

verificado com as técnicas que consideram o uso de "cache"), pois essas são armazenadas

diretamente nos discos quando solicitado. Além disso, esse esquema aumenta a segurança dos

dados já armazenados com relação a falhas do dispositivo, uma vez que existe(m) cópia(s) dos

mesmos em outro(s) disco(s).

Entretanto, tal esquema apresenta um grande inconveniente: para que funcione

adequadamente, essa técnica necessita que os discos sempre mantenham as mesmas informações.

Ou seja, quando uma solicitação de escrita é feita, essa deve ser replicada e executada sobre todos

os dispositivos, o que degrada o desempenho do servidor de arquivos.

Acessos a Áreas Parciais do Disco

A técnica anterior considera que os acessos aos discos em operações normais de

serviço podem ser feitos em qualquer local dentro dos mesmos, o que resulta em tempos médios de

acesso a dados da ordem dos especificados pelos fabricantes para os dispositivos considerados (no

caso em questão, tempo médio de 12 ms).

o tempo médio de acesso a dados especificado comercialmente para um disco é

basicamente composto pelo tempo médio de latência e pelo tempo médio de localização do cilindro

desejado, sendo este último determinado quando se considera que as cabeças de leitura/escrita
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podem fazer acessos em toda a área (a todos os cilindros) do dispositivo. Se os movimentos dessas

cabeças forem restritos a uma área parcial do disco, ou seja, se os movimentos forem localizados

apenas sobre um conjunto contíguo de cilindros, o tempo médio de busca de cilindros contidos

nessa área parcial será reduzido, diminuindo o tempo médio total de acesso ao dado. Como a área

parcial designada para um disco pode estar abrangendo apenas parte das infonnações annazenadas,

para que todos os dados possam, então, ser localizados toma-se necessária a utilização de vários

discos. Para a obtenção da região parcial, a área total de cada recurso deve ser dividida em um

número de partes igual ao de dispositivos utilizados, sendo que o acesso a um determinado dado

em operações nonnais de trabalho só pode ser realizado em um dos discos.

A figura 5.7 representa o esquema descrito considerando o uso de três discos; o

aspecto linear de movimento das cabeças de leitura e escrita de cada disco é mostrado. A região

sombreada representa a área parcial (os cilindros) em que são feitos acessos em cada disco durante

operações normais de trabalho.

Disco 1

Disco 2

Disco 3

Figura 5.7 - Regiões de Acesso dos Discos.

Baseado na técnica que considera que os deslocamentos das cabeças de

leitura/escrita dos discos são restritos a regiões parciais de dados (diminuindo os seus tempos

médios de localização de cilindros), foram realizadas alterações nas características relativas aos

tempos médios de acesso dos discos do programa de simulação adequado para conter mais de um
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disco. Para essas alterações levou-se em consideração o seguinte aspecto. Com relação ao disco a

ser considerado, o mais veloz do mercado tem especificação para o tempo médio de localização do

cilindro desejado da ordem de 8 ms, quando acessos se realizam em toda a área do dispositivo, e

tempo médio de latência em tomo de 4 ms, resultando em tempo médio de acesso a dados de

aproximadamente 12 ms. Assim, para se determinar o tempo médio de localização de cilindros para

cada um dos discos envolvidos, considerando que o acesso seria feito a apenas uma parte da área

de dados, basta dividir o tempo de localização do cilindro pelo número de dispositivos. Tal

resultado, acrescido do tempo médio de latência (4 ms), produz o tempo médio de acesso a dados a

ser considerado para os discos envolvidos.

Utilizando esse programa simulador, foram realizadas simulações considerando o

uso de dois, três e quatro discos. Resultados relativos aos tempos médios de resposta obtidos são

apresentados na figura 5.8.

.1 Disco

[]2 Discos

m3D1scos

m4 Discos
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Figura 5.8 - Tempos de Resposta Para Diferentes Números de Discos

o que se observa dos resultados acima é que, quando comparada ao esquema que

considera um único disco, a técnica apresentada provoca reduções mesmo quando um único

100



usuário é considerado. Essas reduções nos tempos de resposta são razoáveis (no mínimo 25%) para

cargas leves e bastante acentuadas para altas cargas. Para a carga de 70 usuários, o uso de dois

discos proporciona reduções de até 66% nesses tempos; já o uso de três discos promove ganhos da

ordem de 79%, quando comparado ao uso de wn disco, e de 39% quando comparado ao de dois

discos. Tais resultados mostram os beneficios que podem ser obtidos no desempenho do servidor

de arquivos de referência a partir desse esquema de replicação de discos (sem introduzir problemas

quanto a consistência das informações).

Da figura 5.8 nota-se também que os ganhos obtidos para quatro discos são pouco

superiores aos relativos a três, de onde se conclui que tal acréscimo (de três para quatro discos),

com seus custos adicionais, não traria beneficios mais significativos ao desempenho do servidor

que justificassem tal acréscimo. Isso acontece porque, já para três discos, as taxas de utilização

desses dispositivos são baixas, mesmo para cargas pesadas (14% para 70 usuários), e com isso

observa-se filas dos discos sempre pequenas, reduzindo bastante o número de solicitações que são

executadas de forma concorrente.

Salienta-se que a técnica em questão não exige que os discos mantenham as mesmas

informações (como ocorre com o esquema anterior), eliminando assim a necessidade de replicação

das solicitações de escritas, em operações normais de trabalho, que causaria degradação no

desempenho do servidor. No entanto, a fim de obter maior segurança dos dados pode-se utilizar os

espaços livres dos discos para replicar dados. As degradações no desempenho do servidor de

arquivos devido a replicação das solicitações de escritas podem ser bastante atenuadas se cada

escrita for executada em apenas um disco e em periodos ociosos replicada nos outros discos,

solução que não pode ser aplicada à técnica anterior devido a necessidade de se manter os discos

com as mesmas informações.

5.2.3 Comparação Entre as Técnicas Abordadas

Nas seções 5.2.1 e 5.2.2 são descritas algwnas técnicas que podem ser usadas para a

obtenção de servidores de arquivos com alto desempenho. Nessas seções são mostradas,
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basicamente, duas maneiras de diminuir o tempo de execução especificamente relativo ao sistema

de disco: a redução no número de acessos a esse sistema e o aumento no número de discos.

A primeira solução é descrita na seção 5.2.1 e mostra que, através do uso de técnicas

de "cache" de disco, a redução no número de acessos a disco pode resultar em ganhos acentuados

no desempenho de um servidor de arquivos. As fonnas de implementação de "cache" apresentadas

(direcionadas tanto para leitura como para escrita em disco) podem ser implementadas utilizando a

memória principal do servidor. No entanto, esses mecanismos podem apresentar grandes

inconvenientes. No caso do "cache" relativo a operações de leitura de dados, a obtenção de alta

taxa de acerto pode implicar altos custos adicionais (devido ao tamanho necessário para o "cache")

e ganho limitado de desempenho (devido ao tratamento para evitar inconsistência entre os dados

armazenados em disco e em "cache"). Com relação ao "cache" de escrita, uma vez que a memória

principal é volátil, podem surgir sérios problemas relacionados a perdas de informações (devido a

quebra do servidor, por exemplo). Embora esse problema possa ser bastante atenuado através do

uso de memórias não-voláteis, essa solução acarreta uma série de outros inconvenientes (por

exemplo relativos a custo e a gerenciamento e tamanho do "cache"). Salienta-se também que a

adoção de técnicas de "cache" para melhorar o desempenho do servidor de arquivos não traz

nenhum benefício quanto a segurança dos dados contra falhas de disco.

A seção 5.2.2 apresenta uma forma alternativa para reduzir o tempo total relativo ao

disco: a replicação desse tipo de dispositivo. No caso da técnica que considera os acessos a discos

de forma convencional, o nível dos benefícios obtidos depende do tipo de carga de trabalho

imposto ao servidor de arquivos: pouco ganho é obtido para cargas leves e reduções expressivas

nos tempos médios de resposta são registradas quando da imposição de cargas pesadas. Um ponto

importante dessa técnica é que os ganhos são obtidos sem introduzir problemas quanto a

consistência das informações, como o que acontece nos esquemas que consideram "caches" de

disco. Além disso, essa técnica aumenta a segurança dos dados já armazenados nos discos com

relação a falhas nos mesmos. A desvantagem desse esquema é principalmente relativa ao custo de

sua implantação (utilização de vários discos) e a necessidade de se manter os discos com as
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mesmas informações (o que pode provocar degradação no desempenho do servidor de arquivos). A

outra técnica apresentada na seção 5.2.2 (acessos apenas a áreas parciais dos discos) promove,

além das vantagens observadas para o método anterior, ganhos no mínimo razoáveis para todos os

tipos de carga (inclusive considerando um usuário) e pode eliminar a necessidade de se manter os

discos com as mesmas informações. Todavia, o inconveniente relativo aos custos para a

implantação dessa técnica é o mesmo do caso anterior.

o objetivo dentro deste item 5.2 foi o de analisar algumas técnicas que podem ser

aplicadas para a obtenção de servidores de arquivos com alto desempenho. A tabela 5.1 e a figura

5.9 apresentam comparações entre os tempos de resposta obtidos nas simulações para as técnicas

discutidas neste item. Nessas comparações, na técnica de "cache" para leitura é considerada uma

taxa de 100% e na de escrita atrasada o tempo de atraso usado foi de 5 minutos (observar que

foram utilizadas as condições mais favoráveis para essas duas técnicas); no caso de uso de

múltiplos discos, ambas as técnicas consideram três dispositivos.

N. Usuários 14070

Padrão

6,811,224,2

Leitura 100%

4,45,78,7

Tempo Ocioso

3,74,56,3

Atraso 5 mino

5,37,513,1

3 Discos Conv.

6,87,28,3

3 Discos Pare.

4,44,65,0

Tabela 5.1 - Comparação Entre as Técnicas Abordadas.
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Figura 5.9 - Comparação Entre as Técnicas Abordadas.

A partir das comparações acima e das observações anteriores, relativas às análises,

conclui-se que a técnica que utiliza vários discos e leva em conta acessos apenas a áreas parciais

desses recursos é a mais adequada para ser aplicada, porque além de proporcionar reduções

bastante acentuadas nos tempos médios de resposta do servidor, não introduz problemas quanto a

consistência das informações e aumenta a segurança dos dados já armazenados em disco, pois

praticamente elimina a possibilidade de perdas desses dados devido a falhas de disco. Segundo as

simulações, para os níveis de carga de trabalho considerados, o uso de três discos no servidor deve

apresentar os melhores resultados sem provocar maiores custos de implantação. Apesar de acarretar

custos adicionais, a utilização dessa técnica possibilita a obtenção de servidores de arquivos com

alto desempenho e alta confiabilidade.

5.3 A Estrutura Proposta e os Níveis de Carga de Trabalho

De acordo com os resultados obtidos nas simulações realizadas, um servidor de

arquivos, estruturado basicamente com um processador com velocidade 5 vezes a do MC68020,

três discos com tempo médio de acesso a dados de 12 ms, sendo os acessos restritos apenas a
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regiões parciais contíguas desses discos, e "cache" de disco com taxa de acerto em tomo de 70%,

deverá apresentar bom desempenho quando submetido aos níveis de carga de trabalho

considerados nas simulações. Observa-se que para esse servidor apresentar níveis de desempenho

da ordem dos obtidos nas simulações toma-se necessário que o gerenciamento dos discos seja feito

de forma concorrente.

No entanto, algumas observações devem ser feitas com relação ao esquema de

estruturação de um servidor de arquivos utilizando vários discos e aos níveis de carga de trabalho

aos quais poderia ser exposto.

A partir das simulações realizadas com o modelo do servidor de arquivos composto

por um processador e três discos (conforme as considerações feitas anteriormente) obteve-se

informações quanto as taxas de utilização dos recursos envolvidos. A figura 5.10 apresenta essas

taxas (em porcentagem) quando a carga de trabalho varia.
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Figura 5.10 - Taxas de Utilização para os Sistemas de Processamento e de Discos.
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Observa-se a partir da figura 5.10 que as taxas de utilização dos discos são sempre

baixas, mesmo para cargas pesadas (14% para 70 usuários, uma carga de trabalho considerada alta

para o tipo de servidor considerado).

o fato de um recurso apresentar taxa de utilização baixa significa que esse passa por

longos períodos de ociosidade, sem executar qualquer ação, sendo o comprimento médio da sua

fila sempre curto. Então, como os discos apresentaram baixas taxas de utilização, para os níveis de

carga de trabalho considerados, pode-se concluir que o número de solicitações que seriam

atendidas de fonna concorrente pelo sistema de discos é pequeno. Isso inviabiliza a utilização de

um número maior de discos na estrutura do servidor de arquivos, procedimento que poderia ser

usado na tentativa de provocar diminuição significativa nos tempos totais relativos ao sistema de

discos. (Observar a figura 5.8, onde se nota que, segundo as simulações, a utilização de quatro

discos em vez de três na estrutura do servidor de arquivos não deve trazer benefícios mais

significativos ao desempenho do mesmo que justifiquem os custos adicionais envolvidos.)

Baseado no exposto, as reduções nos tempos em discos só seriam significativas se

os tempos de execução nesses recursos fossem diminuídos (por exemplo, utilizando dispositivos

mais rápidos) ou evitando o acesso aos mesmos (através do uso de "cache" de disco). Como o

disco mais rápido atualmente já está sendo considerado para fazer parte da estrutura do servidor de

arquivos, a solução que poderia ser adotada para diminuir os tempos relativos ao sistema de disco é

a que utiliza "cache" de disco. Entretanto, esta solução pode apresentar uma série de

inconvenientes, como os descritos no item 5.2.

Dessa forma, a estrutura utilizando três discos de 12 ms pode ser considerada a mais

adequada para que um servidor de arquivos apresente bom desempenho quando submetido aos

níveis de carga de trabalho considerados nas simulações, sem trazer efeitos inconvenientes ao

servidor.

Salienta-se que, mesmo para níveis de carga de trabalho mais altos, a técnica que

utiliza vários discos com acessos apenas a áreas parciais dos mesmos deve continuar sendo a mais
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adequada para a obtenção de um servidor de arquivos com as qualificações descritas acima (apesar

dos custos adicionais de implantação). Dependendo dos níveis dessa carga, um número maior de

discos pode ser necessário, exigindo a utilização de um processador, ou de um conjunto destes, que

possa manter o nível de processamento quando gerenciando todos os discos de forma concorrente.

5.4 Considerações Finais

Este capítulo apresentou a análise de alguns procedimentos que podem ser aplicados

para a obtenção de servidores de arquivos com alto desempenho. Para auxiliar na realização dessas

análises foi utilizado, como referência, o modelo de simulação do servidor de arquivos do sistema

distribuído TRICE, descrito no capítulo quatro. Os resultados mais importantes das simulações e as

observações relevantes sobre cada técnica considerada foram apresentados aqui.

o sistema de simulação foi extremamente útil para demonstrar qual recurso do

servidor limitava o seu desempenho e a partir daí qual a medida mais adequada a ser adotada para

diminuir aquelas limitações.

No item 5.2 são analisadas algumas técnicas que podem ser aplicadas para a

obtenção de servidores de arquivos com alto desempenho; suas vantagens e desvantagens, bem

como resultados de simulações considerando essas técnicas, são apresentadas e discutidas. A seção

5.2.3 compara as técnicas abordadas. Baseado nos resultados das simulações e nas vantagens e

desvantagens de cada técnica considerada nas análises, concluiu-se que a técnica utilizando vários

discos em que os acessos são feitos apenas a áreas parciais dos mesmos é a mais adequada para ser

aplicada em servidores de arquivos, a fim de obter sistemas com grande desempenho e alta

confiabilidade.

De acordo com o modelo de simulação, para que esses servidores venham a

apresentar níveis de desempenho da ordem dos obtidos nas simulações torna-se necessário que o

gerenciamento dos discos seja feito de forma concorrente.
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o item 5.3 mostra que a estrutura composta pelos recursos sugeridos (um

processador com fator 5 para a velocidade e três discos com tempo médio de acesso a dados da

ordem de 12 ms, com acessos a áreas parciais dos mesmos) é a mais adequada para que um

servidor de arquivos apresente grande desempenho, além de alta confiabilidade, quando submetido

aos níveis de carga de trabalho relevados nas simulações. Observou-se que, mesmo para cargas

ainda mais altas, a consideração da técnica que utiliza vários discos deve continuar sendo a mais

adequada. Observação também é feita quanto a possível necessidade de se utilizar um maior

número de discos para cargas muito altas, exigindo a adoção de um processador ou de um conjunto

destes que possa manter o nível de processamento quando gerenciando todos os discos de forma

concorrente.

Por fun, salienta-se que, embora as conclusões obtidas a partir das análises aqui

realizadas sejam relativas ao servidor de arquivos do sistema TRlCE, essas conclusões podem ser

estendidas a outros servidores. Ainda, os modelos e os programas considerados nos processos de

simulação realizados foram validados utilizando técnicas direcionadas a isso, como as descritas no

capítulo quatro.
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CAPÍTULO SEIS

EXEQUIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE

UM SERVIDOR DE ARQUIVOS

No capítulo anterior foi apresentada wna técnica que pode ser utilizada para a

implementação de servidores de arquivos com alto desempenho e grande confiabilidade. Esta

técnica considera o uso de múltiplos discos onde os acessos, realizados em operações normais, são

feitos apenas em áreas parciais dos dispositivos. O objetivo deste capítulo é demonstrar que é

possível implementar a estrutura proposta para tais servidores, tanto a nível de "hardware" como de

"software".

No item 6.1 são feitas considerações quanto a configuração para wn servidor de

arquivos a ser projetado seguindo a técnica citada e quanto a necessidade de que os acessos aos

discos utilizados sejam gerenciados de forma concorrente pelo processador do servidor.

O item 6.2 mostra que é possível construir um servidor de arquivos seguindo a

técnica de múltiplos discos com acessos a áreas parciais. São citados exemplos de recursos

(processadores e linguagens de programação) disponíveis comercialmente, a partir dos quais tal

servidor pode ser implementado. Também neste item é apresentado wn exemplo de como construir

wn módul0, composto de processador e vários discos, que pode servir de base para o servidor

considerado. No final, são descritos algoritmos a partir dos quais o sistema programacional do

servidor de arquivos poderia ser implementado.
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6.1 A Configuração do Servidor de Arquivos

No capítulo anterior foi apresentada uma técnica que pode ser utilizada com o

objetivo de implementar servidores de arquivos (ou de modificar servidores existentes) a fim de

obter sistemas com alto desempenho. Esta técnica, que considera a utilização de um subsistema

composto por vários discos, onde os acessos aos mesmos em operações normais são feitos apenas

em áreas parciais de cada um dos recursos envolvidos, apresenta uma série de vantagens sobre

outras técnicas que visam atingir o mesmo objetivo. Uma das principais vantagens é que grande

beneficio a nível de desempenho pode ser obtido sem introduzir problemas quanto a consistência

das informações (como acontece nos esquemas que consideram "caches" de disco).

Além da obtenção de grande desempenho, a técnica descrita possibilita a construção

de servidores de arquivos de alta confiabilidade. Embora essa técnica não necessite que diferentes

discos mantenham as mesmas informações, os arquivos podem ser replicados sobre vários discos,

aumentando consideravelmente a segurança dos dados com relação a falhas desses dispositivos. Os

efeitos negativos da replicação sobre o desempenho do servidor podem ser bastante atenuados se

cada escrita for executada apenas em um disco e posteriormente sobre outros, nos momentos em

que o servidor não tiver solicitações pendentes.

Assim, a aplicação da técnica de múltiplos discos com acessos a áreas parciais na

construção de servidores de arquivos deve proporcionar a obtenção de sistemas com grande

desempenho e alta confiabilidade.

Deve-se salientar que, de acordo com o modelo (descrito no capítulo cinco)

utilizado nas simulações, cujos resultados demonstram a viabilidade e a eficiência da obordagem

discutida acima, os discos devem ser gerenciados diretamente pelo processador do servidor.

Entretanto, para o total aproveitamento das vantagens oferecidas a partir da adoção dessa técnica,

principalmente com relação ao desempenho do servidor de arquivos, os acessos aos discos devem

ocorrer de forma concorrente. Esse gerenciamento concorrente significa que as transferências de

informações entre o processador e cada disco devem ser realizadas de modo independente, sem

interferir nas operações de comunicação com os outros discos. Assim, além de força de
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processamento suficiente para não limitar o desempenho do servidor de arquivos, o processador

deve apresentar características que possibilitem o gerenciamento concorrente de tarefas (no caso

específico, acessos a discos) de fonna eficaz, proporcionando transferências de infonnações

rápidas e seguras.

Desse modo, a estrutura básica de um servidor de arquivos, a ser implementado

seguindo a técnica de múltiplos discos com acessos a áreas parciais, deve conter, além dos discos,

um processador capaz de executar concorrentemente suas tarefas. Um outro fator que deve ainda

ser analisado é a capacidade de processamento do processador adotado.

6.2 Exequibilidade de Implementação

A partir da descrição da configuração básica exigida para um servidor de arquivos, a

ser projetado de acordo com a técnica de acessos parciais, torna-se necessário veríficar a

viabilidade de sua implementação a nível de "hardware" e de "software". Inclui-se aí a preocupação

quanto a processador e a linguagem de programação que podem ser usados em tal implementação.

6.2.1 Exemplos de Recursos Disponíveis

Foi descrito no item 6.1 que o processador, a ser utilizado na estrutura proposta para

o servidor de arquivos, deve apresentar características que possibilitem a execução concorrente de

tarefas e deve ter velocidade de processamento suficiente para executar eficientemente os tipos de

operações solicitadas, sem se tornar o fator limitante do desempenho do servidor. Quanto a

linguagem de programação a ser considerada, esta deve ter características que não degradem o

desempenho do processador utilizado e deve possuir mecanismos direcionados a execução

concorrente de processos.

A seguir são apresentados exemplos de processadores e de linguagens de

programação que podem ser utilizados para a implementação de um servidor de arquivos como o

proposto.
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o Processador Transputer

Os processadores Transputer [IN89a, IN89b], que fazem parte da família de

componentes INMOS, são desenvolvidos com tecnologia RISC e utilizados na área de

processamento paralelo. Esse processador pode executar tarefas de fonna concorrente com muita

eficiência. Os componentes mais recentes da família Transputer (linhas T800 e T9000) são

microprocessadores de 32 bits, compostos de unidade de ponto flutuante de 64 bits, memória

interna ("on-chip") de acesso rápido (o T800 possui 4 Kbytes de RAM estática e o T9000 tem 16

Kbytes) e barramento largo e multiplexado para dados e endereços (por exemplo, no T800 este

barramento tem largura de 32 bits).

Características marcantes desses processadores são as suas conexões ("links") seriais

bi-direcionais de comunicação, que pennitem transferências sincronizadas de dados com outro

Transputer ou subsistemas de modo rápido e seguro (os T800 e T9000 possuem quatro conexões

fisicas). Cada conexão de comunicação é composta por um canal serial de entrada e por um de

saída, e está ligada à unidade central do processador através de uma interface de conexão. As

interfaces de conexão são subsistemas autônomos para acesso direto a memória (DMA) que

gerenciam as transferências de dados pelas conexões de fonna independente. Como resultado dessa

arquitetura, um processador Transputer pode simultaneamente executar processos internos e se

comunicar sobre todas as conexões seriais [IN89a, IN89b]. Através dessas interfaces de conexão,

vários dispositivos externos podem ser controlados de fonna concorrente.

Outro ponto importante a salientar sobre os processadores Transputer é que estes

possuem "hardware" específico embutido que providencia o chaveamento de processos de fonna

muito rápida [BU88, IN89a, IN89b]. O chaveamento de contexto, atividade que envolve a parada

de execução de um processo e execução de outro, que em muitos processadores são tarefas

gerenciadas por "software" (consumindo tempo extra do processador), é executado no Transputer

por "hardware". O chaveamento de processos é um tipo de tarefa executada com muita frequência

em servidores de arquivos, que devem atender pedidos originados em diversas estações de trabalho
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(o chaveamento de processos em servidores pode ser observado na descrição do funcionamento

geral de tais sistemas apresentada nos capítulos anteriores).

A partir da adoção de um Transputer como o processador para o servidor de

arquivos proposto, os discos podem ser interfaceados em suas conexões seriais e dessa maneira

gerenciados de forma concorrente.

o Processador Digital de Sinais

Um recurso muito utilizado em ambientes para processamento paralelo e outras

aplicações em tempo-real é o processador digital de sinais (DSP) da TEXAS Instruments [LI87,

PA88a, TE9l]. A geração lMS320C4x da família lMS320 de DSP's é composta por

processadores de 32 bits que possuem unidade de ponto flutuante de 40 bits, um co-processador

de acesso direto a memória (DMA) para controle de canais de entrada e saída, memória interna de

acesso rápido (dois blocos de 4 Kbytes de RAM, cada um suportando duplo acesso em um único

ciclo), memória "cache" de instruções interna (até 128 instruções de 32 bits para seções de

códigos mais repetidas podem ser armazenadas) e barramentos internos largos de dados e

endereços (sete barramentos internos de 32 bits separados permitem a execução paralela de buscas

de instruções de programas, de acessos a dados e de acessos DMA).

Uma caracteristica importante do DSP é o co-processador de DMA. Este gerencia

seis canais de comunicação externa independentes, que podem ler ou escrever em qualquer lugar

dentro do espaço de memória de forma totalmente separada da unidade central de processamento

(UCP). Através desses canais, de oito linhas de dados, informações externas podem ser

transferidas concorrentemente com a operação normal da UCP; isso permite o interfaceamento de

periféricos sem reduzir o desempenho do processador [TE91].

De acordo com o exposto, também um DSP pode ser utilizado como o processador

do servidor de arquivos proposto e assim gerenciar discos interfaceados aos seus canais de

comunicação de forma concorrente.
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Linguagens Para Programação Concorrente

Atualmente, muitas linguagens de programação estão disponíveis para utilização

em sistemas onde se tem a necessidade de execução concorrente de processos. Dois tipos de

linguagens concorrentes podem ser considerados: as extensões de linguagens sequenciais e as

linguagens desenvolvidas para aplicações concorrentes. As extensões (por exemplo, Pascal e C)

apresentam a vantagem de serem linguagens básicas já conhecidas pelo usuário e portanto de mais

fãcil apredizagem No entanto, normalmente essas linguagens não apresentam a eficiência e

facilidade de ativação e comunicação entre processos concorrentes apresentados por linguagens

desenvolvidas especificamentepara programação concorrente (por exemplo, Occam2 e Ada).

A linguagem Ada [BA89a, BR90, LA92, WE83] é uma linguagem de alto nível

criada sob patrocínio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em meados da década de

70. Ada é uma linguagem desenvolvida para a programação concorrente de sistemas. A unidade

básica de concorrência em Ada é um módulo chamado tarefa (task). Cada tarefa consiste de duas

partes: uma especificação e um corpo. Uma tarefa possui entradas (entry) que podem ser

solicitadas por outras tarefas. A sincronização entre tarefas ocorre quando uma delas solicita uma

entrada e a outra tarefa aceita a entrada, estabelecendo um ponto de comunicação que é efetuado

utilizando a técnica de "rendezvous". A partir desse ponto é estabelecido o processo de

comunicação entre as tarefas.

Occam2 [BU88, IN89a, J088], projetada pela INMOS Corp., é uma linguagem de

propósito geral com mecanismos específicos para programação de sistemas concorrentes. Um

sistema programado em Occam2 pode ser descrito como uma coleção de processos (process)

sequenciais, executados concorrentemente, que se comunicam através de canais unidirecionais.

Esses processos podem ser executados de forma concorrente em um único processador ou em

paralelo em diferentes processadores. Os canais são implementados como dispositivos de entrada

e saída para comunicação entre processos executados em diferentes processadores. Para processos

rodando de forma concorrente em um único processador, os canais são mapeados como variáveis
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na memória interna. Occam 2 foi desenvolvida em paralelo com o processador Transputer,

visando sua aplicação em sistemas concorrentes.

A linguagem Pascal Concorrente [AN83, HA75, HA94, ST92] é uma extensão do

Pascal Sequencial com caracteristicas que permitem concorrência. Seus principais aspectos são

processos e monitores, e mais as declarações init, delay e continue, além do tipo de dado queue.

No Pascal Concorrente, processo é um subprograma sequencial que pode ser executado

simultaneamente com outros processos. Um monitor atua como um mecanismo para englobar

dados compartilhados entre processos e para a sincronização de acesso aos dados. A declaração

init processoX aloca espaço de memória para as variáveis locais do processoX e inicia sua

execução. Quando um processo requer um recurso que está ocupado, o monitor pode executar um

comando delay, que coloca o processo na estrutura queue. A declaração continue faz com que o

processo em queue seja removido para execução.

Da mesma forma que Pascal, outras linguagens sequenciais apresentam versões

direcionadas para a execução concorrente de tarefas; alguns exemplos são C Paralelo [ST92],

Modula [WI85] e Prolog [SH86, SH89].

6.2.2 Um Exemplo de "Hardware"

Na seção anterior é citado dois exemplos de processadores que podem ser

utilizados na estrutura de um seIVidor de arquivos a ser implementado seguindo a técnica de

múltiplos discos com acessos a áreas parciais: o Transputer T800 e o DSP da Texas. Segundo as

observações feitas naquela seção, se for utilizado como o processador do seIVidor proposto o

T800, este deve desempenhar de forma eficaz as funções a ele atribuídas.

Como já salientado, o processador a ser considerado na estrutura do seIVidor de

arquivos proposto deve gerenciar de forma concorrente os discos a ele conectados. Tendo isso em

vista, para a utilização de um Transputer T800 na estrutura desse servidor, deve ser providenciada

uma forma de interfaceamento dos discos a tal processador, de modo que a comunicação entre o

T800 e cada um desses dispositivos seja feita de forma independente com relação aos outros

115



discos. Uma maneira de se alcançar este objetivo é através do interfaceamento dos discos às

conexões seriais do processador Transputer.

Para demonstrar a viabilidade da construção de um servidor de arquivos utilizando

um processador Transputer e vários discos, seguindo a técnica de acessos parciais, foi

implementado um subsistema para permitir o interfaceamento entre uma conexão serial do

Transputer T800 e um disco rigido (a consideração do T800 é devido a sua disponibilidade). Esse

subsistema é descrito a seguir.

o Subsistema de Interfaceamento

A interface entre uma conexão serial de um processador Transputer e um disco

rigido deve ser implementada como um subsistema capaz de providenciar as transferências de

dados com segurança e rapidez.

Parte desse subsistema deve providenciar a conversão dos dados seriais do

Transputer em dados paralelos a serem enviados ao disco e vice-versa. Para simplificar o

subsistema considerado, a interface pode ser implementada utilizando o circuito adaptador de

conexão serial C012. O circuito adaptador C012 [IN89a, IN89b], outro componente da família

Transputer, permite o fácil interfaceamento de um processador Transputer com processadores

comuns ou outros subsistemas. O CO 12 converte dados seriais de uma conexão do Transputer em

dados paralelos, e vice-versa, e controla os protocolos de comunicação exigidos pelos

processadores Transputer, simplificando razoavelmente o projeto de tal tipo de interface.

O circuito CO 12 é dotado de um porto serial (para ligação com uma conexão serial

de outro componente Transputer) e de um porto paralelo de 8 bits (para interfaceamento com

outros subsistemas) e possui registradores de controle e de dados para o seu gerenciamento. A

operação desse circuito é controlada através de seu porto paralelo, pela leitura e escrita em seus

registradores.
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A construção do subsistema para conexão do T800 a um disco pode ser realizada

utilizando um controlador "inteligente" (um microprocessador ou microcontrolador) para gerenciar

a interface, oferecendo uma solução relativamente simples e de baixo custo [MI90, MI92].

Entretanto, esta solução apresenta dois inconvenientes:

• o desenvolvimento de "software": para rodar no dispositivo controlador, para gerenciar tanto o

circuito adaptador CO 12 quanto o dispositivo periférico;

• desempenho do subsistema: o uso de um controlador inteligente pode provocar atrasos na

transferência de dados, que dependendo da aplicação podem prejudicar o desempenho do

sistema global.

A fim de eliminar a preocupação quanto ao desenvolvimento do programa para

rodar no componente controlador da interface e principalmente minimizar os atrasos provocados

por tal dispositivo, pode-se substituir este controlador por um subsistema capaz de gerenciar toda a

interface. Esse subsistema pode ser composto por circuitos lógicos básicos (flip-flops, portas AND,

OR, etc.), reduzindo ainda mais os custos de construção da interface.

Apesar do projeto que não considera a inclusão de um controlador interligente na

interface se tomar mais complexo que o projeto que inclui tal recurso, a ativação de todos os sinais

necessários para o controle e para a leitura/escrita de registradores envolvidos (tanto do C012

quanto do dispositivo periférico) é feita por "hardware". Isso pode trazer grandes beneficios ao

desempenho do sistema, uma vez que os atrasos verificados com a inclusão do controlador, em que

o controle era feito por "software", podem ser reduzidos. Deve-se salientar que, dessa forma, o

controle da interface pode ser feito pelo próprio Transputer, sem a intervenção de controladores

intermediários.

Assim, a opção escolhida, para a construção de uma interface entre uma conexão

serial do Transputer T800 e um disco rígido, foi utilizar um circuito adaptador CO12 e componentes

lógicos básicos. O diagrama de blocos para o interfaceamento é apresentado na figura 6.1.
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Interface Sistema de Disco

I C012I

controles

conexão serial
contro-

T800
ladoraDisco

subsistema
dadosIDE

lógico

Figura 6.1 - Diagrama de blocos do interfaceamento T800 - disco IDE.

Para a implementação do subsistema de interfaceamento foi considerado o disco

com interface padrão IDE (Integrated Drive Electronics) [AL91, LU94, RI95] por dois motivos:

disponibilidade de tal tipo de disco e facilidade de interfaceamento e controle de seus registradores.

O padrão IDE de interface para disco rígido se destaca pela alta taxa de transferência que

possibilita, além de facilidade de implementação e modos de operação e controle. A controladora

IDE [AL91, WD90] possui vários registradores (o de estado, comando e de endereçamento em

disco) através dos quais é programada pelo seu hospedeiro trocando informações de comando, de

estado e de dados. Todos os registradores têm tamanho de 8 bits, exceto o de dados que é de 16

bits.

o Projeto e Operação da Interface

A interface projetada utiliza um circuito adaptador CO 12 e um subsistema lógico

composto de registradores, "buffers" e portas lógicas básicas. A figura 6.2 apresenta o diagrama de

blocos da interface projetada.
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•

InInt Outlnt I I.IR4--R5

Figura 6.2 - Diagrama de blocos da interface projetada.

A conexão serial do circuito adaptador COl2 (pinos LkIn e LkOut) deve ser ligada a

uma conexão serial de um processador Transputer; o barramento (ou porto) paralelo (BP) de 8 bits

do CO12 é interfaceado aos registradores R I a R5 do subsistema lógico (os registradores R I a R5

são circuitos integrados TTL de 8 bits).

o registrador R I tem a função de armazenar e enviar informações de controle e de

endereçamento à interface IDE e está ligado (através de um buffer) aos pinos de controle da IDE.

Os outros registradores são interfaceados 2 a 2 ao barramento de dados (de 16 bits) da controladora

IDE (R21R3 para enviar dados a IDE e R41R5 para receber dados da IDE). Quatro buffers isolam,

quando necessário, R21R3 da controladora e R41R5 do adaptador COI2.

As transferências entre o processador Transputer e a interface projetada são

realizadas byte a byte (esta é a forma de transferência, através das conexões seriais, utilizada pelos

componentes Transputer). As comunicações entre a interface projetada e a controladora IDE

podem ser realizadas no formato de um byte (no caso de informações para controle e

endereçamento) ou de dois bytes (quando transferindo dados). Um byte enviado pelo Transputer ao

COl2 é escrito em um dos registradores RI (para controle), R2 ou R3 (ambos para dados), para
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posterior transferência para a IDE. Um byte lido da IDE é escrito no registrador R4 ou R5 que,

transferido ao CO 12, é enviado ao processador.

A interface funciona sob o comando do processador Transputer. Um processo de

leitura ou de escrita em um registrador da IDE é inicializado quando o CO 12 recebe um byte do

Transputer e o armazena em R 1. Esse processo é controlado pelos circuitos do subsistema lógico

de acordo com o valor do byte em RI, que descreve o tipo de ação a ser executada. Estes circuitos

são ativados pelos sinais InInt e Outlnt do adaptador CO 12. O pino InInt quando em nível alto

sinaliza que um byte foi recebido do Transputer e está pronto para ser lido através do barramento

paralelo. O pino OutInt em nível alto sinaliza quando o CO 12 está pronto para receber um byte pelo

porto paralelo, para retransmití-Io ao processador.

O byte em R 1 é composto por três bits para o endereçamento de um dos sete

registradores da IDE, por quatro bits para a ativação dos sinais de controle da IDE (dois para os

pinos de seleção da controladora e dois para os pinos IOW e IOR) e de um bit para especificar se a

transferência entre a interface e a controladora deve ocorrer em 8 ou 16 bits. Num processo de

leitura, o byte de R I é transmitido para a IDE e para o subsistema lógico a fim de que a informação

lida de um dos registradores da controladora seja armazenada em R4 (para informações de 8 bits), e

em R5 (se a informação for de 16 bits), com posterior transferência do( s) byte( s) para o CO 12. Em

um processo de escrita na IDE, um byte para RI e um byte para R2 (dados de 8 bits),e também um

para R3 (se a informação for de 16 bits), são transmitidos pelo Transputer, para posterior escrita

num registrador da IDE.

Assim, os protocolos de comunicação entre o T800 e a interface projetada seguem

os seguintes formatos:

(1) um byte de saída e um ou dois bytes de entrada, no caso de leitura na controladora IDE;

(2) três bytes de saída, quando escrevendo no registrador de dados da IDE; ou

(3) dois bytes de saída, quando escrevendo nos outros registradores da IDE.
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A interface descrita foi implementada em "wire-wrap". O projeto detalhado da

interface é apresentada na figura B.l do apêndice B.

Testes Realizados com a Interface

Para demonstrar o funcionamento e a eficiência da interface implementada, foram

realizados vários testes utilizando uma configuração composta por um módul0 Transputer T800 e

por um sistema de disco padrão IDE, além da interface construída. O módulo Transputer usado é

constituído de um processador T800 de 20 Mhz e de 2 Mbytes de memória RAM. O disco utilizado

nos testes foi um Maxtor de 127 Mbytes, com tempo médio de busca do cilindro de

aproximadamente 15 ms, com velocidade de 3551 r.p.m.

o módulo Transputer foi acoplado a um computador hospedeiro (modelo PC), a

partir do qual o ambiente de desenvolvimento, utilizado para a implementação e a execução do

programa que rodou no T800, foi inicializado (o ambiente usado foi o TDS - Transputer

Development System da INMOS [IN90], sendo o programa implementado em linguagem

Occam2). Os periféricos do hospedeiro eram utilizados pelo módulo Transputer como dispositivos

para a entrada e a saída de dados do sistema.

Utilizando a configuração descrita, foram testados vários comandos reconhecidos

pela interface padrão IDE, como por exemplo a leitura e a escrita de setores (no caso, de tamanho

512 bytes), posicionamento das cabeças de leitura/escrita na trilha desejada do disco e verificação

da localização destas cabeças [AL91, WD90]. A partir desses testes, pôde-se comprovar o correto

funcionamento da interface implementada.

A fim de verificar o desempenho da interface construída, foram realizados alguns

testes com o objetivo de obter os valores para as taxas de transferências entre o processador T800 e

o sistema de disco IDE considerado. As conexões seriais do T800 e do adaptador serial CO 12

podem ser programadas, por "hardware", para velocidades de 5, 10 e 20 Mbits/s [IN89b]. Nos

testes realizados, tais conexões foram programadas para a velocidade de 20 Mbits/s (o que

corresponde a uma taxa efetiva de 1740 Kbytes/s [IN89b]) para se poder observar a maior taxa de
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transferência permitida pela interface construída. Observa-se que, devido aos protocolos de

comunicação exigidos pelos processadores Transputer, para a transferência de um byte é necessário

o envio de mais 3 bits de controle junto aos 8 de dados, totalizando 11 bits por byte transferido.

Para que os valores obtidos para essas taxas refletissem apenas os tempos referentes

as transferências de dados entre o Transputer e a controladora do disco, sem considerar os tempos

relativos a acessos a disco e a transferências entre a controladora e o disco, foram testados

comandos direcionados a leitura e a escrita no "buffer" de setores da controladora [AL91, WD90],

minimizando assim a influência das características do dispositivo considerado.

Os programas utilizados nesses testes para rodar no T800, escritos em linguagem

Occam2, seguiram o algoritmo mostrado a seguir, no qual se observa os pontos onde ocorreram as

tomadas dos tempos de transferências (utilizando os canais de tempo, "TIMER", disponíveis na

linguagem Occam2 [BU88]). Os programas utilizados nos testes são apresentados no apêndice C.

Início

enviar parâmetros para programação da IDE;

se for leitura da IDE

obter tI;

leitura de setor(es) na controladora IDE;

obtert2;

se for escrita na IDE

obter tI;

escrita de setor(es) na controladora IDE;

obtert2;

tempo decorrido = t2 - tI;

Fim.
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Os valores médios para as taxas de transferências obtidos nos testes realizados são

os seguintes:

- escrita em disco: 1208 Kbytes/s;

- leitura em disco: 1422 Kbytes/s.

Embora os tempos relativos aos acessos a disco e as transferências entre este

dispositivo e a sua controladora não influenciem os resultados obtidos nos testes, outros fatores

afetam significativamente esses resultados. Dentre estes fatores tem-se os tempos para ativações do

adaptador CO12 [IN89b] e dos componentes do subsistema lógico da interface projetada [TE87] e

principalmente a velocidade de transferências das conexões seriais do T800 e do adaptador COI2.

A influência das conexões seriais pode ser verificada analisando-se o tempo de

transferência. Para a velocidade de 20 Mbits/s, o tempo de transferência de cada bit é de 50

nanossegundos (ns). Com isso, o tempo entre inícios de transferências de bytes de dados entre o

T800 e o adaptador C012 deveria ser de 550 ns (para transferir um byte são necessários 11 bits,

devido aos protocolos de comunicação). Entretanto, o tempo mínimo para a transferência de um

byte do T800 para o C012 é de 745 ns [IN89b]. Isso ocorre porque o menor tempo exigido para a

ativação interna do CO12 é de 95 ns e o tempo gasto no envio de cada sinal de reconhecimento

(composto de 2 bits) pelo C012 ao T800 (para habilitar o início de outra transferência) é de 100 ns.

Então, daquele tempo mínimo total de 745 ns, 650 ns são dependentes exclusivamente da

velocidade de comunicação das conexões seriais, o que mostra a grande influência dessa

velocidade nas taxas de transferências obtidas utilizando a interface implementada.

Deve-se observar que, para esse tempo mínimo entre inícios de envios de bytes (de

745 ns), a máxima taxa de transferência do T800 para o C012 é de aproximadamente 1340

Kbytes/s, valor pouco superior ao resultado obtido nos testes com a interface construída, que é de

1208 Kbytes/s. No sentido contrário, do C012 para o T800, o tempo mínimo entre inícios de

transferências de bytes é de 645 ns, resultando em uma taxa máxima de transferência de

aproximadamente 1550 Kbytes/s, também pouco superior ao valor de 1422 Kbytes/s encontrado
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nos testes. Assim, os valores das taxas de transferências medidas podem ser considerados bastante

razoáveis quando comparados com as máximas taxas permitidas pela ligação T800 - C012, pois

aqueles valores representam mais de 90% dessas taxas máximas. Isso mostra a eficácia da interface

implementada com relação aos recursos utilizados na sua construção (o adaptador C012) e nos

testes ( o processador T800).

Através do exposto, mostrou-se uma forma de construir um subsistema que permite

o interfaceamento de discos a conexões seriais de processadores Transputer. A partir da replicação

da interface desenvolvida, um Transputer pode se comunicar com vários discos de forma

independente através de suas conexões seriais, possibilitando o gerenciamento concorrente desses

dispositivos.

Assim, um sistema composto por um processador Transputer T800 (com sua

memória RAM externa associada) e vários discos, interfaceados às conexões seriais do T800,

constitui um módulo básico que pode ser usado para a implementação de um servidor de arquivos

projetado de acordo com a técnica de múltiplos discos com acessos parciais.

Como descrito anteriormente, as taxas de transferências obtidas com a utilização da

interface construí da são fortemente influenciadas pela velocidade de comunicação das conexões

seriais dos dispositivos Transputer envolvidos. Se aquelas taxas não forem consideradas

satisfatórias para a implementação do servidor de arquivos proposto, outros componentes com

portos de comunicação de maior velocidade podem ser considerados, através da implementação de

uma interface similar à descrita anteriormente. Nesse caso, o circuito adaptador de conexões seriais

CIOI e o processador T9000 (ambos da família Transputer), podem ser utilizados.

A Capacidade de Processamento do T800

No capítulo cinco concluiu-se que um servidor de arquivos, estruturado com um

processador com fator 5 de velocidade relativa ao do MC68020 e três discos com tempo médio de

acesso de 12 ms (gerenciados concorrentemente pelo processador), nos quais os acessos são
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realizados apenas em áreas parciais dos dados, deve apresentar alto desempenho se for submetido a

níveis de serviço como os considerados nas simulações realizadas.

Com relação a velocidade do processador T800, deve-se salientar sua alta eficiência

no chaveamento de processos, tanto devido ao seu "hardware" quanto a possibilidade de sua

aplicação junto a linguagem Occam, desenvolvida especificamente para programação concorrente.

Em [SA90] é feita uma comparação entre os tempos de execução de alguns

processos, escritos em linguagem Occam2, num processador Transputer T800 e os tempos de

execução dos mesmos tipos de processos, escritos em BCPL (a linguagem em que foi escrito o

código do servidor de arquivos do TRICE), num MC68020 (o processador original daquele

servidor). Descreve-se que foram realizados vários tipos de testes considerando operações

frequentemente executadas por servidores de arquivos, como as operações de chaveamento de

processos, implementações de listas, operações de procuras (como as realizadas em diretórios) e

operações gerais (associações, testes, operações aritméticas e lógicas). A conclusão em [SA90] é

que o conjunto T800-0ccam2 tem velocidade superior a 17 vezes a do conjunto MC68020-BCPL

quando executando os tipos de operações descritos acima. Isso significa que o Transputer T800,

executando processos escritos em Occam2, pode ser usado para compor a estrutura proposta para o

servidor de arquivos, pois a sua velocidade (17 vezes) excede o fator de 5 para a velocidade do

processador, valor encontrado a partir das simulações.

Quanto ao número de discos que podem ser interfaceados a um Transputer T800,

observa-se que este processador possui quatro conexões seriais, a partir das quais os três discos

sugeridos para a estrutura do servidor de arquivos, se este for submetido a níveis de serviço

equivalentes aos considerados nas simulações, podem ser conectados.

Assim, o processador Transputer T800 pode ser utilizado para se obter um servidor

de arquivos que possibilite o gerenciamento concorrente de três discos de forma eficaz e segura, e

com níveis de desempenho da ordem dos atingidos nas simulações.
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Deve-se salientar que, como observado no capítulo cinco, o número necessário de

discos para que o servidor de arquivos sempre apresente alto desempenho depende dos níveis de

carga de trabalho aos quais é submetido; ou seja, quanto maior for o serviço exigido do servidor,

maior deve ser a quantidade de discos necessários. Uma vez que cada processador T800 possui

quatro conexões seriais, um único T800 não será suficiente para permitir o interfaceamento, através

de suas conexões seriais, de uma quantidade de discos superior a quatro. Uma solução para isso é

utilizar um conjunto de processadores T800, permitindo que um maior número de discos possa

então ser interfaceado às conexões seriais disponíveis nesse sistema de processamento. Observa-se

ainda que, além de permitir o gerenciamento concorrente de muitos discos, essa solução possibilita

a execução paralela de outros tipos de tarefas dentro do sistema de processamento (o que não era

possível com um único elemento processador), devendo elevar os níveis de desempenho do

servidor de arquivos.

Os Efeitos da Utilização do T800 e de Occam2

As utilizações do Transputer e de Occam2 devem proporcionar ganhos ao

desempenho do servidor de arquivos ainda maiores que aquele obtido considerando um

processador com velocidade 5 vezes a do recurso original (estipulado como uma boa capacidade de

processamento, através das simulações). Isso ocorre porque a velocidade do T800, executando

processos escritos em Occam2, é superior a 17 vezes a do processador MC68020 (o processador

original dos servidor de arquivos), rodando processos em BCPL.

A fim de verificar os beneficios que poderiam ser obtidos no desempenho do

servidor de arquivos com as adoções do Transputer T800 e de Occam2, foram realizadas novas

simulações considerando o fator de 17 para a velocidade do processador no modelo que relevou o

uso da técnica de múltiplos discos com acessos a áreas parciais dos mesmos. A figura 6.3 apresenta

os tempos médios de resposta obtidos nas simulações considerando processadores com velocidades

5 vezes e 17 vezes a do recurso original.
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Figura 6.3- Tempos de Resposta para Diferentes Processadores

A partir desses resultados observa-se que a consideração no modelo de um fator de

17 para a velocidade do processador produziu reduções superiores a 20% nos tempos médios de

resposta para todos os níveis de carga de trabalho com relação aos valores resultantes da

consideração do processador com fator 5 de velocidade, mostrando outro beneficio que pode ser

obtido com a utilização do processador Transputer T800. Observar também que esses valores

representam reduções de no mínimo 50% para cargas leves e de até 84% para altas cargas quando

comparados aos resultados obtidos com o modelo base que considera o uso de apenas um disco.

6.2.3 Um Exemplo de Algoritmo

Na seção 6.2.2 mostrou-se a exequibilidade de implementação, a nível de

"hardware", de um servidor de arquivos a ser projetado considerando a técnica de múltiplos discos

com acessos parciais. O passo seguinte é mostrar que a implementação desse servidor também é

possível a nível de "software". Para isso, é apresentado a seguir um algoritmo geral a partir do qual

é possível desenvolver um sistema programacional que gerencie de forma concorrente todo o
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"hardware" do servidor de arquivos a ser construído, pennitindo o tratamento independente dos

vários discos utilizados:

Execução Concorrente {de processos}

Início

Processo Entrada/Saída;

Processo Processador;

Processo Disco;

Fim.

Neste algoritmo geral, três processos seriam executados de fonna concorrente pelo

processador do servidor de arquivos. O processo Entrada/Salda receberia solicitações dos usuários

e as colocaria na fila do processador; solicitações atendidas pelo sistema de disco também seriam

retomadas a esse processo e assim inseri das naquela fila. As solicitações aguardariam nessa fila a

desocupação do processador; quando tal recurso estivesse livre, a solicitação da frente da fila seria

enviada ao processo Processador, que cuidaria da execução das solicitações. O processo

EntradalSaída também estaria incumbido de enviar respostas aos clientes.

O processo Processador receberia solicitações do processo Entrada/Saída e

providenciaria as execuções das mesmas no processador do servidor de arquivos. O processamento

de cada solicitação continuaria sem interrupção até o seu final ou até que um acesso a disco se

tomasse necessário. Se o processamento da solicitação chegasse ao seu final, uma resposta seria

enviada ao processo Entrada/Saída. Se um acesso a disco fosse necessário, a solicitação seria

enviada ao processo Disco, para que tal acesso fosse providenciado.

O processo Disco estaria incumbido de providenciar acessos aos discos utilizados

no servidor de arquivos e trocar dados com os mesmos. Ao receber uma solicitação do processo

Processador, o processo Disco determinaria em qual disco do sistema estariam as informações

necessárias. A solicitação de acesso seria, então, colocada na fila do disco selecionado, para
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aguardar pela liberação do mesmo. As solicitações atendidas seriam retomadas ao processo

Entrada/Saída para que o processador do servidor continuasse a sua execução.

As implementações dos três processos citados poderiam seguir os algoritmos

apresentados a seguir.

Processo Entrada/Saída

{funções: receber solicitações dos usuários e do sistema de disco, e colocá-Ias na fila do

processador; enviar respostas aos usuários. }

Execução Concorrente {de sequências de comandos }

Início

Para Sempre

Recebe solicitação; {de um usuário ou do sistema de discos}

Coloca solicitação na fila do processador;

Para Sempre

Recebe pedido de nova solicitação do processo Processador;

Verificapróxima solicitação na fila do processador;

Envia próxima solicitação para o processo Processador;

Para Sempre

Recebe resposta do processo Processador;

Envia resposta ao usuário;

Fim.
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Processo Processado r

{função: executar a solicitação, até o final da mesma ou até que acesso a disco seja

necessário }

Início

Para Sempre

Envia pedido de nova solicitação ao processo Entrada/Saída;

Recebe próxima solicitação do processo Entrada/Saída;

Processamento da solicitação até interrupção;

Verifica se é final de processamento:

Sim: envia resposta ao processo Entrada/Saída~

Não: envia solicitação ao processo Disco;

Fim.

Processo Disco

{ funções: selecionar o disco ao qual fazer acesso e trocar dados com o disco selecionado }

Execução Concorrente {de sequências de comandos}

Início

Para Sempre

Recebe solicitação do processo Processador;

Seleciona o disco para fazer acesso;

Envia solicitação para o subprocesso disco-selecl; {I = 1 a N }

{ Início do subprocesso disco-selec J }

Para Sempre

Recebe solicitação;

Coloca solicitação na fila do disco 1;
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Para Sempre

Verifica próxima solicitação na fila do disco I;

Determina local dos dados no disco I ;

Envia comando de posicionamento ao disco I ;

Transfere dados com o disco I;

Retoma solicitação ao processo Entrada/Saída;

{ Final do subprocesso disco-selecl }

{ Subprocesso disco-selec2 }

{ Subprocesso disco-selecN }

Fim.

Nos algoritmos anteriores, o comando Execução Concorrente significa que os

processos ou sequências de comandos devem ser executados de forma concorrente dentro do

servidor de arquivos, e o comando Para Sempre significa um laço infinito de execução dos

comandos englobados. No processo Disco, os subprocessos disco-selec2 a disco-selecN são

similares a disco-selec 1, e N é o número de discos considerados no projeto do servidor de arquivos.

Seguindo esses algoritmos, um sistema programacional poderia ser implementado

utilizando alguma linguagem de programação que possua ferramentas adequadas voltadas para a

execução concorrente de processos, como as exemplificadas na seção 6.2.1
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6.3 Considerações Finais

O objetivo deste capítulo é mostrar que a implementação de servidores de arquivos

de alto desempenho, projetados de acordo com a técnica de múltiplos discos com acessos apenas a

áreas parciais, é exequível tanto a nível de "hardware" como de "software".

A fim de mostrar a viabilidade de implementação desse servidor a nível de

"hardware", foi descrito o desenvolvimento de um módulo, composto por um processador (com sua

memória externa associada) e vários discos, que pode servir de base para o desenvolvimento do

referido servidor. Um tipo de processador que pode ser considerado para compor tal módulo é o

Transputer T800 e uma maneira de interfacear os discos ao T800, para que esses dispositivos

possam ser gerenciados de forma concorrente, é conectá-los ao Transputer através de subsistemas

de interfaceamento similares ao descrito neste capítulo. Esse módulo-base também pode ser

utilizado em um servidor de arquivos existente, desempenhando as atividades relativas ao

gerenciamento do sistema de disco desse servidor.

O subsistema descrito aqui permite que um disco padrão IDE possa ser interfaceado

a uma conexão serial de qualquer processador Transputer, proporcionando transferências de dados

de forma correta e eficaz (como demonstrado pelos testes descritos neste capítulo). Outra vantagem

do subsistema implementado é que esse pode ser conectado a um Transputer em qualquer local

dentro de uma rede de processadores, onde exista a necessidade de acesso rápido a disco,

aumentando a flexibilidade do sistema global.

Quanto ao "software" para gerenciar o servidor de arquivos, descreve-se que foram

apresentados neste capítulo algoritmos a partir dos quais se toma possível desenvolver um sistema

programacional. Esse "software" deve possibilitar o gerenciamento de forma concorrente de todo o

"hardware" do servidor de arquivos a ser construí do, permitindo que os vários discos considerados

sejam tratados de modo independente. Tal sistema programacional poderia ser implementado

utilizando alguma das linguagens de programação descritas como exemplos na seção 6.2.1, pois

aquelas possuem ferramentas apropriadas para a execução concorrente de processos.
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CAPÍTULO SETE

CONSIDERAÇÕES FINAIS,

CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES

7.1 Considerações Finais

Compartilhamento de recursos é uma das características fundamentais em muitos

sistemas computacionais distribuídos baseados em redes locais. Dentre os vários recursos que

podem estar disponíveis, o servidor de arquivos é um dos mais importantes, uma vez que esse

recurso é intensamente utilizado pelos clientes. Um servidor de arquivos frequentemente se toma o

recurso mais exigido, passando a ser o ponto de estrangulamento do sistema. Assim, desempenho é

um tópico extremamente importante a ser considerado no projeto de servidores de arquivos.

A técnica de simulação foi usada neste trabalho para auxiliar na análise dos efeitos

das aplicações de alguns métodos direcionados a obtenção de servidores de arquivos com alto

desempenho. Especial ênfase é dada ao método apresentado nesta tese: utilização de múltiplos

discos, onde os acessos são realizados apenas a áreas parciais dos mesmos. Simulação foi escolhida

devido a sua alta flexibilidade e baixo custo, permitindo a avaliação de projetos alternativos para o

sistema modelado em um modo relativamente fácil.

A seguir, são enfatizados os aspectos mais relevantes do trabalho apresentado nesta

tese.
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A revisão bibliográfica apresentada no capítulo dois baseia-se em uma ampla

bibliografia e apresenta os conceitos importantes dentro do contexto de servidores de arquivos

baseados em redes locais de computadores. Alguns pontos são amplamente discutidos e merecem

destaque devido a sua influência na implementação de servidores de arquivos:

· recursos rápidos: a utilização de sistemas de processamento e de armazenamento eficazes

trazem grandes beneficios ao desempenho geral do servidor de arquivos; esse ponto merece

atenção especial no projeto de servidores de arquivos;

· utilização de "cache": através da utilização de "cache" muitos acessos a disco são evitados,

podendo reduzir significativamente o tempo de resposta do servidor; os problemas relacionados

a consistência das informações podem ser tratados utilizando várias técnicas;

· múltiplos discos: a implementação de um servidor de arquivos com mútiplos discos possibilita

aumento de capacidade de armazenamento, maior taxa de transferência e maior confiabilidade

do sistema;

· segurança: controlar acessos não autorizados aos dados é uma característica fundamental em

servidores de arquivos; evitar a leitura de ou a escrita em um arquivo pode ser conseguido

usando diferentes técnicas; por exemplo, lista de controle de acesso, capacidade e codificação;

confiabilidade: a adoção de disco de boa qualidade, a produção de cópias de dados e a

utilização de transações atômicas são formas de obter um servidor de arquivos de alta

confiabilidade.

Além desses conceitos, exemplos de servidores de arquivos e de sistemas de

arquivamento implementados são apresentados na revisão; destaque especial é dado a projetos de

servidores de arquivos.

Também no capítulo dois é feita uma revisão sobre modelamento para simulação de

sistemas computacionais. São descritas algumas técnicas que podem ser utilizadas em análises de

desempenho desses tipos de sistemas. Foi salientado que a técnica de simulação é bastante
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adequada para análises de projetos alternativos, onde diferentes abordagens são consideradas (caso

do trabalho desenvolvido), a um custo relativamente baixo. Os aspectos principais que devem ser

considerados no modelamento para a simulação de um sistema computacional também foram

ressaltados. Um ponto fundamental para se obter uma simulação confiável é a caracterização

completa e fiel para o sistema a ser simulado.

Para a construção do modelo de simulação utilizado neste trabalho foram

consideradas as características de um ambiente de referência existente, o sistema distribuído

baseado em rede local TRlCE. As características e os aspectos mais importantes (tipo, composição,

organização, funcionamento geral, etc.), relevantes ao trabalho desenvolvido, foram apresentados

no capítulo três. Especial ênfase é dada ao servidor de arquivos desse sistema.

o uso do ambiente do sistema TRlCE se justifica pelo fato do seu servidor de

arqUIVOSapresentar características bastante adequadas para o desenvolvimento das pesquisas

realizadas durante este trabalho, e também devido a disponibilidade de farto material [SA90b]

relativo a aquele sistema. Esse material consiste de dados que caracterizam o servidor de arquivos

desde a carga imposta por uma estação de trabalho até os tempos e operações envolvidos na

execução das requisições recebidas pelo servidor.

o modelo e o programa de simulação, utilizados nesta tese para avaliação de

desempenho de servidores de arquivos, foram apresentados no capítulo quatro. O modelo criado

representa, de forma simplificada, as funções de interesse do servidor de arquivos de referência.

Mesmo sendo um modelo simplificado, foi possível a obtenção de resultados

bastante satisfatórios (precisos e confiáveis) nas simulações realizadas, além da criação de um

programa de simulação (implementado em GPSS/H) simples e flexível. Essas características

possibilitam modificações rápidas na estrutura do programa de simulação, permitindo testes de

várias alternativas para o projeto do servidor simulado. Além disso, cada simulação pode ser
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executada em tempo bastante curto (aproximadamente um minuto em um computador 486 

66Mhz), possibilitando a realização de um grande número de simulações.

o modelo de simulação foi validado utilizando diferentes técnicas. Inicialmente,

foram executadas simulações controladas, a fim de se obter resultados previsíveis ou conhecidos. A

etapa final de validação foi realizada através de comparações entre os resultados obtidos nas

simulações e os dados coletados junto a um servidor de arquivos real, obtendo-se diferenças

sempre menores que 5%.

o capítulo cinco descreve as análises de alguns procedimentos que podem ser

aplicados na implementação de servidores de arquivos visando a obtenção de sistemas com alto

desempenho. O modelo e o programa de simulação do servidor de arquivos do sistema TRICE,

citados anteriormente, foram utilizados como ferramentas na realização dessas análises.

Através dos resultados de simulações, pôde-se observar que o sistema de disco era o

fator limitante do desempenho do servidor de arquivos, mesmo quando discos bastante rápidos

foram considerados. Assim, todos os esforços foram concentrados sobre o sistema de disco, a fIm

de diminuir os tempos relativos a esse. Duas formas básicas de diminuir o tempo de disco foram

analisadas: a redução no número de acessos a disco e o aumento no número de discos.

Durante a discussão dessas análises foi apresentada uma forma alternativa de reduzir

os tempos relativos ao sistema de armazenamento secundário de um servidor de arquivos: a

utilização de um sistema composto por múltiplos discos, nos quais os acessos, durante operações

normais de trabalho, são realizados apenas a áreas parciais de dados. Nesse esquema, os

movimentos das cabeças de leitura/escrita dos discos são restritos a áreas parciais dos mesmos~

sendo assim, o tempo médio total de acesso a dados é reduzido, diminuindo o tempo médio de

resposta de um servidor de arquivos assim construído.

Baseado nos resultados das simulações e nas vantagens e desvantagens

proporcionadas por cada uma das técnicas analisadas, concluiu-se que a técnica de múltiplos discos
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com acessos parciais apresenta uma série de vantagens sobre as outras. Além de possibilitar a

implementação de um servidor de arquivos com alto desempenho, a técnica de acessos parciais

possibilita a obtenção de um sistema com grande confiabilidade, conseguida a partir da replicação

de arquivos em vários discos. Ainda, o alto desempenho que pode ser obtido com o uso de tal

técnica ocorre sem introduzir problemas de consistência de informações, como ocorre com as

técnicas que utilizam "caches" de disco.

Para o total aproveitamento das vantagens oferecidas a partir da aplicação da técnica

de múltiplos discos com acessos apenas a áreas parciais na construção de um servidor de arquivos,

principalmente com relação ao desempenho desse servidor, os acessos aos discos devem ser

realizados de forma concorrente. Esse gerenciamento concorrente significa que as transferências de

informações entre o processador principal do servidor e cada disco devem ser realizadas de modo

independente, sem interferir nas comunicações com outros discos. Assim, além de velocidade de

processamento suficiente para não se tomar o fator limitante do desempenho do servidor de

arquivos, o processador principal deve apresentar características que possibilitem o gerenciamento

concorrente de tarefas de forma eficaz, providenciando transferências rápidas e seguras de

informações com os discos.

Segundo as observações anteriores, a estrutura básica exigida para aquele servidor

de arquivos deve ser composta por vários discos e um processador capaz de gerenciar es~

dispositivos, e todas as tarefas a ele atribuídas, de forma concorrente. Entretanto, toma-se

necessário verificar a viabilidade de implementação daquele servidor. A sugestão apresentada nesta

tese, após a análise de alguns recursos disponíveis, é a utilização de um Transputer interfaceado

diretamente aos discos através de suas conexões seriais (um dos fatores que pesaram sobre a

escolha do Transputer foi a sua disponibilidade).

O interfaceamento de uma conexão serial do Transputer com um disco é realizado

através de um subsistema especialmente criado para tal fim durante este trabalho. A avaliação desse

subsistema mostra seu funcionamento correto e a sua eficiência (a interface implementada
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possibilita a obtenção de taxas de transferência superiores a 90% das velocidades máximas

permitidas pela ligação T800 - C012).

A nível de "software", foram desenvolvidos algoritmos que poderiam ser utilizados

na implementação de um sistema programacional para o gerenciamento de fonna concorrente de

todo o servidor de arquivos, possibilitando comunicações independentes entre o processador e cada

disco. Algumas das linguagens de programação que poderiam ser utilizadas são discutidas. Uma

dessas linguagens é Occam, que apresenta uma série de ferramentas voltadas para a programação

concorrente de processos. Occam é bastante adequada para ser utilizada em conjunto a um

Transputer, uma vez que essa linguagem foi desenvolvida em paralelo com tais processadores.

7.2 Conclusões

As principais conclusões obtidas a partir do desenvolvimento deste trabalho são

apresentadas neste item.

o Ponto de Estrangulamento de Servidores de Arquivos

A partir de resultados de simulações, modelando um servidor de arquivos real

composto por um processador e um disco, observou-se que a taxa de utilização do disco é sempre

maior que a do processador, mesmo em uma situação em que o disco mais rápido do mercado e um

processador relativamente lento estariam sendo usados no servidor, caracterizando o disco como o

gargalo do sistema.

Assim, se o disco é o fator limitante do desempenho do servidor de arquivos,

esforços devem ser concentrados sobre esse recurso a fim de reduzir os tempos relativos ao sistema

de armazenamento.

Utilização da Técnica de Múltiplos Discos com Acessos Parciais

Uma técnica alternativa para implementar servidores de arquivos baseados em rede

local de computadores, visando obter sistemas com alto desempenho, foi proposta e analisada neste

138

I iI i I •
" I'

I ~I I;



trabalho. Essa técnica tem por objetivo reduzir os tempos relativos ao sistema de armazenamento

secundário de um servidor de arquivos. Tal redução é obtida através da utilização de um sistema

composto por múltiplos discos, nos quais os acessos, durante operações normais de trabalho, são

realizados apenas a áreas parciais de dados. Isso faz com que o tempo médio de acesso a um

detenninado bloco de dados seja reduzido com relação ao tempo que seria gasto se os acessos ao

disco fossem feitos de forma convencional (em que as cabeças de leitura/escrita podem fazer

acessos a toda a área do disco em operações normais de trabalho).

A referida técnica pode ser utilizada em qualquer ambiente onde vários discos estão,

ou podem estar, disponíveis, especialmente naqueles em que exista a necessidade de diminuição

dos tempos de acessos a tal tipo de dispositivo, mesmo quando os mais rápidos discos já estiverem

sendo utilizados.

Uma vez que vários discos estariam disponíveis a partir da aplicação da técnica de

acessos parciais, arquivos poderiam ser replicados, sendo suas cópias distribuídas entre os

dispositivos de armazenamento. Isso aumentaria sensivelmente a segurança dos dados

armazenados nos discos com relação a falhas de dispositivos, proporcionando a construção de um

servidor de arquivos com grande confiabilidade.

Salienta-se que as altas velocidades no armazenamento e na recuperação de

informações, que podem ser obtidas a partir da utilização da técnica apresentada nesta tese, é o

resultado da melhora de desempenho do disco de forma isolada. Algumas outras técnicas (como

RAID) proporcionam altas velocidades através do aumento nas taxas de transferências do sistema

de arquivamento como um todo. A justificativa para as utilizações dessas técnicas é que muitas

aplicações atuais trabalham com arquivos grandes e que se esses arquivos forem divididos em

blocos, sendo os blocos distribuídos entre vários discos, a taxa total de transferência do sistema de

arquivos pode ser aumentada consideravelmente. Mesmo que esses tipos de técnicas sejam usados

em sistemas de arquivos, a técnica de acessos parciais pode ser usada em conjunto, uma vez que

arquivos grandes são divididos em blocos menores e assim o tempo total de transferência de cada
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bloco pode continuar a sofrer forte influência dos tempos de posicionamento das cabeças de

leitura/escrita dos discos.

A Interface Projetada

Durante a realização deste trabalho foi projetado e implementado um subsistema

que pennite o intenaceamento direto de um disco (padrão IDE) a uma conexão serial de um

processador Transputer. A criação dessa intenace fez parte do processo que tinha como objetivo

demonstrar que a implementação de um servidor de arquivos, seguindo a técnica de múltiplos

discos com acessos parciais as áreas de dados, era viável.

Embora nos testes da interface construída tenha sido utilizado o processador T800,

observa-se que tal interface é bastante flexível, no sentido de que pode ser conectada a qualquer

processador da família Transputer para este ter acesso direto a um sistema de disco. Para isso, basta

uma simples ligação entre uma conexão serial do Transputer considerado e aquela intenace por

meio de um par de fios trançados.

Uma forma comum de utilização de computadores Transputer é associá-Io a outro

computador, chamado hospedeiro (por exemplo, um ffiM - PC). Através do hospedeiro, o

computador Transputer tem acesso a periféricos (teclado, vídeo, discos, etc.). Um "software", que

roda no hospedeiro, gerencia as transferências de dados entre o Transputer e os periféricos. No

entanto, a interveniência do hospedeiro introduz atrasos nos processos de troca de informações

entre o Transputer e, por exemplo, um disco, atrasos que muitas vezes podem ser tomar

indesejáveis. O subsistema implementado neste trabalho é uma forma de evitar a passagem dos

dados pelo hospedeiro, fazendo com que o computador Transputer tenha acesso direto a um disco.

Outro ponto a salientar é que a interface desenvolvida (associada a um disco) pode

ser conectada a um processador em qualquer lugar dentro de uma rede de processadores

Transputers, onde haja a necessidade de acesso rápido a disco.
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Resumo das Contribuições Principais

Baseado no exposto neste capítulo, pode-se citar como contribuições principais

deste trabalho:

· A Técnica de Múltiplos Discos com Acessos Parciais: essa técnica é primariamente

direcionada para aumentar o desempenho de um servidor de arquivos, a partir da redução do

tempo de acesso a disco; além disso, permite que arquivos sejam replicados, aumentando

consideravelmente a confiabilidade do servidor;

· Obtenção de um Sistema para Simulação de Servidores de Arquivos: a implementação

desse sistema de simulação permite a avaliação de desempenho de servidores de arquivos,

exitentes ou apenas projetados, e a verificação da influência dos seus recursos; possibilita

também a avaliação de diferentes abordagens para a sua implementação, através de rápidas

modificações na estrutura do modelo;

• A Interface Para Processa dores Transputer: a interface implementada permite a ligação

direta de uma conexão serial de processadores Transputer a um disco IDE; essa é uma forma

alternativa de acesso a disco por computadores Transputer, que em muitos casos faz acessos a

discos de um hospedeiro.

7.3 Proposições

Algumas alternativas para a continuação do trabalho apresentado nesta tese são ..,

seguintes:

. Implementação de um Protótipo para o Servidor de Arquivos Proposto: a técnica de

múltiplos discos com acessos parciais foi avaliada através de simulação, mostrando-se bastante

eficaz. O próximo passo seria a implementação de um protótipo para um servidor de arquivos

baseado nessa técnica. A nível de "hardware", tal protótipo poderia seguir as características

básicas citadas, ou seja, a utilização de um módulo Transputer e de um subsistema de

interfaceamento para disco, similar ao descrito. Quanto ao "software", uma linguagem bastante
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adequada para os fins é Occam, que poderia ser usada na implementação do sistema

programacional de controle do servidor seguindo os algoritmos básicos também apresentados

nesta tese;

. Utilização da Técnica em Servidores de Arquivos Existentes: servidores de arqUIVOS

compostos de vários discos poderiam ter seus "softwares" modificados para a incorporação das

características da técnica de múltiplos discos com acessos parciais. O novo "software" poderia

seguir os algoritmos apresentados;

. Avaliação de Projetos Alternativos: o sistema de simulação desenvolvido é bastante flexível,

permitindo rápidas alterações para a avaliação de diferentes estruturas para um servidor de

arquivos. Assim, esse sistema de simulação pode ser utilizado para a verificação de abordagens

diferentes das discutidas, como o uso de múltiplos conjuntos processador - discos e outras

estratégias de "cache" de disco (por exemplo, "cache" distribuído).
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Anexo A

Distribuições Utilizadas no Sistema

de Simulação
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Figura A.I - Distribuição dos Tempos Entre Solicitações - Intervalos de 100 ms.
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Figura AJ - Distribuição dos Tipos de Solicitações .
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Tabela A.I - Probabilidade Para Cada Solicitação de Controle.

Tipo de Solicitação Probabilidade (%)

fim de leitura

28,47
..

2,74cnar arquIvo

eliminar arquivo

2,17

abrir arquivo

31,63

fechar arquivo

30,47

previlégio

0,21

renomear

0,14

criar diretório

0,02

eliminar diretório

0,01

mudar diretório

1,02

informações

0,09

eliminar entrada

0,01

eliminar saída

0,01

retroceder

0,35

cota

0,02

finalizar entrada

2,63
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Anexo B

Diagramas da Interface

T800 - IDE
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Figura B.I - Diagrama de Blocos da Interface T800 - IDE.
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Figura B.2 - Diagrama Esq~emático da Interface T800 - IDE .
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Figura B.2 - Diagrama Esquemático da Interface T800 - IDE (continuação).
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Apêndice C

Listagens dos Programas
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Figura C.I - Programa Para Testes da Interface T800-IDE: Escrita em Disco.

PRue transferaneia(eHAN or ANY vai, volta, entra, sai)

-- Para ascrever setor(es) da IOE - 28.04.94

VAl nUl.reg IS 512:

[nuI.reg]BYTE dados:

8YTE aux, auxI, aux2, r7, .0,.1,.2,.3,.4,.5,.6,.7:

INT i:

SEQ

volta? aux -- inicializa processo

sai ! aux1

sai ! auXi

r7 :: BYTE(215) -- para ler o reg. IF7 da IDE

.0 :: 8YTE(48) -- para escrever no reg. lFO da ZDE

.1 :: 8YTE(177)

.2 :: 8YTE (178)

ll3 :: 8YTE(179)

•• :: 8YTE(180)

.5 :: BYTE(18I)

.6 :: 8YTE(182)

.7 := 8YTE(183)

sai ! .1 -- pre-colpensacao

aux :: BYTE(OOI

sai ! aux

sai ! aux

sai ! ,2 -- n. de setores a transferiri ::I
auxI :: 8nE(Ol)
sai ! auxl

sai ! auxl

sai ! 13 -- a partir do setor xx

auxl :: 8YTE(10)

51i ! aux1

51i ! aux1

sai ! 14 -- cilindro 101

aux :: 8YTE(166)

51i ! aux

51i !aux

sai !15 -- cilindro high

aux :: 8YTE(03)

sai ! aux

sai ! aux

sai ! 16 -- drive/cabeca

aux1 :: 8YTE(160) --: AOh _o) l(lodo Eee) 01(S128{setor)

-- O(drive lasterl OOOO(cabeca logica)

sai ! 11 -- cOlando

aux1 ;: 8YTE(48) -- escrever

sai ! aux1

sai !auxl

SEQ j : O FOR 512

dados(j) :: 'A'
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.HILE i ()O

SEQ

aux2 :: 8YTE(88)

.HIlE auxi () aux2 -. espera IDE ficar pronta

SEQ

sai ! r7

entra? auxi

entra ? IUX

sai ! 110

$li ! dados

i ::i -1

aux :: 8YTE(Si)

vai ! aux

.• envia dados para a IDE

-- char 3

-- terlina processo cal I byte

IUSE linkaddr

CRAM OF AMY vai, volta, entra, sai:

PROCESSOR O 1800

PlACE volta Al IinkO.in :

PlACE vai AT linkO.out:

PlACE entra Al Iink2.in :

PLACE sai Al link2.out:

transfe~encia(vai, volta, entra, sai)

;li 28/04/94.

;Para escrita na [DE.

DOSSEG

.KODEL SKALL

.SlACI 100h

.CODE

10V ax, 02 ;para OCCA" iniciar processo

10V dx, 0151h

out dx, aI

10V bx, 01
reU:

10V dx, 0152h

nao-pronto: ;espera 1800 ficar pronto

in al, dx
test aI, 01

j z nao_pronto

10V dx, 01S0h

in aI, dx ;recebe de OCCA".

10V dI, aI

10V ah, 2 ;escreve na tela.

int 21h

dec bx

jnz reU

IOY ah,4ch ;terlina prograla,

int 21h

ENO
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Figura C.2 - Programa Para Testes da Interface T800-IDE: Leitura em Disco.

PRDC transferencia(CHAM DF AMY vai, volta, entra, sai)

-- Para ler setor(es) da IDE

VAL nUI.reg 15 512:

[nuI.reg)BYTE dados:

8YTE aux, auxl, aux2, rO, r1, 11,.2,.3,14,15,.6,17:

IMT i:
SEQ

volta ? aux - inicializa processo

rO :: 8YTE(80) -- para ler do reg. IrO da IDE

r7 :: BYTE(215)

.1 :: 8YTE(177) -- para escrever no reg. Ir! da rDE

12 :: 8YTE(178)

.3 :: BYTE(l79)

.4 :: BYTE(180)

.5 :: 8YTE(18l)

., :: 8YTE(l82)

.1 :: mE(183)

sai ! .1 -- pre-colpensacao

IUX :: 8YlE(OOI

sai ! allx

sai ! aux

sai ! .2 -- n. de setores a transferir

i ::2 ..•.•

auxl :: 8YTE~l
sai ! auxl

sai !auxl

sai ! ,3 -- a partir do setor xx

auxl :: 8YTE(Ol)

sai ! auxl

sai ! auxl

sai ! •• -- cilindro 10.

aux :: 8YTE(OO)

sai ! aux

sai ! aux

sai ! .5 -- cilindro high

aux :: 8YTE(OO)

sai ! aux

sai ! aux

sai ! .6 -- drive/cabeca

auxl :: 8YTE(160)

sai ! auxl

sai ! auxl

sai ! .1 -- calando

auxl :: 8YTE(32)

sai ! auxl

sai ! auxl

IHILE i <> O

SE~',oCJ " tJY,C(Ofl)
aux2 :: 8YTE(88)

IHILE auxl {> aux2

SEC
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.I., . I'
entra ? auxl

entra? aux

.' .,'
.,

0, ··f••••••
00. ,

sai ! rO

entra ? dados

vai ! dados

i :: i-I

-- recebe dados da IDE

-- envia dados para tela

IUSE linkaddr

CRAN OF ANY vai, volta, entra, sai:

PROCESSOR ° T800

PlACE volta AT linkO.in :

PlACE vai AT linkO.out:

PLACE entra AT link2.in :

PlACE sai AT link2.out:

transferencia(vai, volta, entra, sai)

;el 28/04/94.

;Para fazer a transfereneia da IOE para a tela.

OOSSEG

.RODEl 511ALL

.STACltOOh

.CaOE

IOV ax, 02 ;para aCCAR iniciar processo

IOV dx, 0151h

out dx, ai

IOV bx, 1024

reU:
IOV dx, 0152h

nao-pronto: ;espera T800 ficar pronto

in al, dx

test ai, 01

jz nao-pronto

IOV dx, 0150h

in ai, dx ;recebe de DCCAI!.

IOV di, ai

IOV ah, 2 ;escrever na tela.

int 21h

dee bx

jnz reU

IOV ah,4ch ;terlinar prograla.
int 21h

ENO
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Figura C.3 - Programa de Simulação Original.

SIMULATE

* Em 26.06.95 D1CAC.GPS
* Simulacao de UM processador, UM disco e CACHE - media de 10 simulacoes
* Utilizando tempo medio de SEEK
* Considera 83% dos acessos a disco p/ leitura e 17% p/ escrita

* Definicao de Variaveis
REAL &DELAY,&PRSP,&SEEK,&TDISC,&TPROC,&T512,&DIV,&WSSP
INTEGER &I,&J,&WWS

LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET

&WSSP=1.0
&PRSP=1.0
&SEEK=29.400
&T512=0 .341
&TDISC=&SEEK+&T512
&I=O
&WWS=l

Velocidade da WS
Velocidade do processador
Tempo medio de SEEK
Tempo p/ transferir 512 bytes
Tempo total de disco
No. de WS ocupadas
Proxima WS solicitante

* Definicao de Funcoes

* Determina numero de acessos a disco
NACCES FUNCTION RN(2),D20
0.189,0/0.853,1/0.871,2/0.932,3/0.939,4/0.946,5/0.949,6/0.951,7/
0.976,8/0.987,9/0.991,10/0.994,11/0.995,12/0.9977,14/0.9984,18/
0.9990,23/0.9995,32/0.9997,41/0.9999,68/1.00,105

* Calcula o tempo de execucao no processador
TEMPO FUNCTION RN(3),D12
0.304,1.4/0.36,1.9/0.367,3.1/0.733,3.8/0.735,4.5/0.907,6.1/0.95,7.6/
0.954,8/0.956,10.9/0.957,15.6/0.9966,17.4/1.00,23

* Tempo entre solicitacoes
TIR FUNCTION RN(4) ,D53
0.023,7/0.158,15/0.181,25/0.22,35/0.261,45/0.291,55/0.316,65/0.346,75/
0.376,85/0.406,95/0.431,105/0.456,115/0.492,125/0.533,135/0.574,145/
0.608,155/0.638,165/0.666,175/0.702,185/0.73,195/0.76,205/0.785,215/
0.805,225/0.818,235/0.827,245/0.86,275/0.8673,302/0.8743,309/
0.8793,319/0.8833,329/0.8867,339/0.8917,354/0.9005,384/0.9105,429/
0.9245,479/0.929,529/0.9321,579/0.9351,654/0.9421,854/0.9509,1104/
0.9604,1454/0.9727,2404/0.9774,3604/0.98,4504/0.9804,4949/0.9829,5494/
0.9847,6494/0.9888,8494/0.9898,10494/0.9948,15994/0.9962,25994/
0.997,36327/1.00,80000

GENERATEO"" ,2PB Geracao de solicitacoes
GATE LR

GERACAO Impede nova geracao se GERACAO=SET
ASSIGN

WS,&WWS,PB Determina WS solicitante
BLET

&WWS=&WWS+1 Proxima WS solicitante
BLET

&I=&I+1 Incrementa o no. de WS ocupadas
TEST E

&I,l,CONT Testa ocupacao do sistema
LOGIC S

GERACAO Sinaliza q/ todas WS estao ocupadas
CONT

BLET &DELAY=FN (TIR)
TEST L

&DELAY,300,BUR1 Solicitacao dentro do burst antigo?
BLET

&DELAY=&DELAY/&WSSPSim
TRANSFER

,BURST
BUR1

TEST L&DELAY,1100,BURSTSolicitacao dentro de burst novo
BLET

&DIV=&WSSP-«(&DELAY-275)/829)*(&WSSP-1))
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BLET
TRANSFER

BURST ADVANCE

ASSIGN

QUEUE
REPR QUEUE

SEIZE
DEPART

SEGUE BLET
ADVANCE
RELEASE

TEST NE
TRANSFER

* Para leitura:
TRANSFER

* Para escrita:
ESCR TRANSFER
LEIT QUEUE

SEIZE
DEPART
ADVANCE
RELEASE
TRANSFER

&DELAY=&DELAY/&DIV
,BURST
&DELAY

ACES,FN(NACCES),PB

SYSQ
PROCQ
PROCES
PROCQ
&TPROC=FN(TEMPO)
(&TPROC/l.5)/&PRSP
PROCES

PB(ACES),O,FIM
.17"ESCR

.845,LEIT,CACH

.000, ,CACH
DISCQ
DISCO
DISCQ
&TDISC
DISCO
,ATUA

Atrasa entrada da solic. no sistema

Calculo do n. de acessos a disco

Entrada das solicitacoes no sistema

Inicio de espera na fila-processador
Captura do processador
Fim de espera na fila do processador
Calculo do tempo de processamento
Processamento da solicitacao
Liberacao do processador

Fazer acesso a disco? Se nao --> FIM
17% p/ escrita

Dados em cache? Se sim --> CACH

Dados em cache? Se sim --> CACH
Nao. Espera na fila do disco
Captura do disco
Fim de espera na fila do disco
Processamento em disco
Liberacao do disco
Transfere p/ atualizacao

CACH

ATUA

FIM

SEIZE
RELEASE
ASSIGN
SEIZE
TRANSFER

ASSIGN
TRANSFER

DEPART
BLET
BLET
LOGIC R
TERMINATE

CACHE
CACHE
ACES-,l,PB
PROCES
,SEGUE

ACES-,l,PB
,REPR

SYSQ
&WWS=PB(WS)
&I=&I-l
GERACAO
1

Acesso ao cache
Libera o cache
Atualiza ACES
Recaptura PROCES
Continua processamento

Atualiza ACES
Retoma p/ reprocessamento

Saida das solicito do sistema

Libera p/ novas geracoes
Atualiza n. solicito terminadas

* GPSS/H Control Statements

DO
CLEAR
LET
LET
START
ENDDO
END

&J=1.10

&I=O
&WWS=l
50000
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DOl'SDI'SCOS:Considerando Acessos a Disco de- Programa de Simulaltao Usando

Forma Convencional.

* Ern 26.06.95 D2CAI.GPS
* Sirnulacao de UM processador, DOIS discos e CACHE.
* Considerando tempo medio de SEEK.
* Considera 83\ dos acessos a disco p/ leitura e 17\ p/ escrita
* Considera que os discos possuem informacoes iguais
* Definicao de Variaveis

REAL &DELAY,&PRSP,&SEEK,&TDISC,&TPROC,&T512,&DIV,&WSSP
INTEGER &I,&WWS

LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET

&WSSP=40.0
&PRSP=5.0
&SEEK=12.000
&T512=0.050
&TDISC=&SEEK+&T512
&1=0
&WWS=l

Velocidade da WS
Velocidade do processador
Tempo medio de SEEK
Tempo p/ transferir 512 bytes
Tempo total de disc01
No. de WS ocupadas
Proxima WS solicitante

* Declaracao de STORAGE
STORAGE S(DISCO),2

* Determina numero de acessos a disco
NACCES FUNCTION RN(2) ,D20
0.189,0/0.853,1/0.871,2/0.932,3/0.939,4/0.946,5/0.949,6/0.951,7/
0.976,8/0.987,9/0.991,10/0.994,11/0.995,12/0.9977,14/0.9984,18/
0.9990,23/0.9995,32/0.9997,41/0.9999,68/1.00,105

* Calcula 0 tempo de execucao no processador
TEMPO FUNCTION RN(3),D12
0.304,1.4/0.36,1.9/0.367,3.1/0.733,3.8/0.735,4.5/0.907,6.1/0.95,7.6/
0.954,8/0.956,10.9/0.957,15.6/0.9966,17.4/1.00,23

* Tempo entre solicitacoes
TIR FUNCTION RN(4) ,D53
0.023,7/0.158,15/0.181,25/0.22,35/0.261,45/0.291,55/0.316,65/0.346,75/
0.376,85/0.406,95/0.431,105/0.456,115/0.492,125/0.533,135/0.574,145/
0.608,155/0.638,165/0.666,175/0.702,185/0.73,195/0.76,205/0.785,215/
0.805,225/0.818,235/0.827,245/0.86,275/0.8673,302/0.8743,309/
0.8793,319/0.8833,329/0.8867,339/0.8917,354/0.9005,384/0.9105,429/
0.9245,479/0.929,529/0.9321,579/0.9351,654/0.9421,854/0.9509,1104/
0.9604,1454/0.9727,2404/0.9774,3604/0.98,4504/0.9804,4949/0.9829,5494/
0.9847,6494/0.9888,8494/0.9898,10494/0.9948,15994/0.9962,25994/
0.997,36327/1.00,80000

GENERATE
GATE LR
ASSIGN
BLET
BLET
TEST E
LOGIC S

CONT BLET

0, "" 2PB
GERACAO
WS,&WWS,PB
&WWS=&WWS+1
&1=&1+1
&I,70,CONT
GERACAO
&DELAY=FN(TIR)

Geracao de solicitacoes
Impede nova geracao se GERACAO=SET
Determina WS solicitante
Proxima WS solicitante
Incrementa 0 no. de WS ocupadas
Testa ocupacao do sistema
Sinaliza q/ todas WS estao ocupadas



Atrasa entrada da solic. no sistema

Solicitacao dentro do burst antigo?
Sim

TEST L
BLET
TRANSFER

BUR1 TEST L
BLET
BLET

BURST ADVANCE

&DELAY, 300,BUR1
&DELAY=&DELAY/&WSSP
,BURST
&DELAY,1100,BURST Solicitacao dentro
&DIV=&WSSP-(((&DELAY-27S)/829)*(&WSSP-1»
&DELAY=&DELAY/&DIV
&DELAY

de burst novo

ASSIGN

QUEUE
REPR QUEUE

SEIZE
DEPART

SEGUE BLET
ADVANCE
RELEASE

ACES,FN(NACCES),PB

SYSQ
PROCQ
PROCES
PROCQ
&TPROC=FN(TEMPO)
(&TPROC/l.S)/&PRSP
PROCES

Calculo do n. de acessos a disco

Entrada das solicitacoes no sistema
Inicio de espera na fila do processad
Captura do processador
Fim de espera na fila-processador
Calculo do tempo de processamento
Processamento da solicitacao

Liberacao do processador

TEST NE PB(ACES},O,FIM
TRANSFER .17"ESCR

* Para leitura:
TRANSFER .84S,DSC,CACH

* Para escrita:
ESCR TRANSFER .OOO"CACH
*ESCR TRANSFER ,CACH

Fazer acesso a disco? Se nao --> FIM
17% p/ escrita

Dados em cache? Se sim --> CACH

Dados p/ o cache? Se sim --> CACH
Escreve 100% no cache? Sim --> CACH

DSC

CACH

ATUA

FIM

QUEUE
ENTER
DEPART
ADVANCE
LEAVE
TRANSFER

SEIZE
RELEASE
ASSIGN
SEIZE
TRANSFER

ASSIGN
TRANSFER

DEPART
BLET
BLET
LOGIC R
TERMINATE

DISCQ
DISCO
DISCQ
&TDISC
DISCO
,ATUA

CACHE
CACHE
ACES-,1,PB
PROCES
,SEGUE

ACES-,1,PB
,REPR

SYSQ
&WWS=PB(WS)
&1=&1-1
GERACAO
1

Espera na fila dos discos
Captura 1 de 2 discos
Deixa fila dos discos
Processamento no disco
Liberacao de 1 disco
Transfere p/ atualizacao

Acesso ao cache
Libera o cache
Atualiza ACES
Recaptura PROCES
Continua processamento

Atualiza ACES
Retoma p/ reprocessamento

Saida das solicito do sistema

Libera p/ novas geracoes
Atualiza n. solicito terminadas

* GPSS/H Control Statements

START
END

50000
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Figura C.5 - Programa de Simulação Usando Dois Discos: Considerando Acessos a Disco de,
Fonna Parcial.

SIMULATE

* Em 26.06.95 D2CAD.GPS
* Simulacao de UM processador, DOIS discos e CACHE.
* Considerando tempo medio de SEEK.
* Considera 83\ dos acessos a disco p/ leitura e 17\ p/ escrita
* Considera que os discos possuem informacoes diferentes

* Definicao
REAL
REAL
1NTEGER

de Variaveis
&D1V,&WSSP
&DELAY,&PRSP,&SEEK,&TD1SC1,&TD1SC2,&TPROC,&T512
&1,&WWS

LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET
LET

&WSSP=40.0
&PRSP=5.0
&SEEK=8.000
&T512=0.050
&TD1SC1=&SEEK+&T512
&TD1SC2=&TD1SC1
&1=0
&WWS=l

Velocidade da WS
Velocidade do processador
Tempo medio de SEEK
Tempo p/ transferir 512 bytes
Tempo total de disco1
Tempo total de disc02
No. de WS ocupadas
Proxima WS solicitante

* Definicao de Funcoes

* Determina numero de acessos a disco
NACCES FUNCT10N RN(2) ,D20
0.189,0/0.853,1/0.871,2/0.932,3/0.939,4/0.946,5/0.949,6/0.951,7/
0.976,8/0.987,9/0.991,10/0.994,11/0.995,12/0.9977,14/0.9984,18/
0.9990,23/0.9995,32/0.9997,41/0.9999,68/1.00,105

* Calcula o tempo de execucao no processador
TEMPO FUNCT10N RN(3),D12
0.304,1.4/0.36,1.9/0.367,3.1/0.733,3.8/0.735,4.5/0.907,6.1/0.95,7.6/
0.954,8/0.956,10.9/0.957,15.6/0.9966,17.4/1.00,23

* Tempo entre solicitacoes
T1R FUNCTION RN(4),D53
0.023,7/0.158,15/0.181,25/0.22,35/0.261,45/0.291,55/0.316,65/0.346,75/
0.376,85/0.406,95/0.431,105/0.456,115/0.492,125/0.533,135/0.574,145/
0.608,155/0.638,165/0.666,175/0.702,185/0.73,195/0.76,205/0.785,215/
0.805,225/0.818,235/0.827,245/0.86,275/0.8673,302/0.8743,309/
0.8793,319/0.8833,329/0.8867,339/0.8917,354/0.9005,384/0.9105,429/
0.9245,479/0.929,529/0.9321,579/0.9351,654/0.9421,854/0.9509,1104/
0.9604,1454/0.9727,2404/0.9774,3604/0.98,4504/0.9804,4949/0.9829,5494/
0.9847,6494/0.9888,8494/0.9898,10494/0.9948,15994/0.9962,25994/
0.997,36327/1.00,80000

GENERATE
GATE LR
ASSIGN
BLET
BLET
TEST E
LOGIC S

CONT BLET
TEST L
BLET
TRANSFER

0"" ,2PB
GERACAO
WS,&WWS,PB
&WWS=&WWS+1
&1=&1+1
&I,70,CONT
GERACAO
&DELAY=FN (TIR)
&DELAY,300,BUR1
&DELAY=&DELAY/&WSSP
,BURST

172

Geracao de solicitacoes
Impede nova geracao se GERACAO=SET
Determina WS solicitante
proxima WS solicitante
Incrementa o no. de WS ocupadas
Testa ocupacao do sistema
Sinaliza q/ todas WS estao ocupadas

Solicitacao dentro do burst antigo?
Sim
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BURl TEST L
BLET
BLET

BURST ADVANCE

QUEUE
REPR QUEUE

SEIZE
DEPART

SEGUE BLET
ADVANCE
RELEASE

TEST NE
TRANSFER

* Para leitura:
TRANSFER
TRANSFER

* Para escrita:
ESCR TRANSFER
*ESCR TRANSFER

TEST E
TRANSFER

DIFE TEST L
QUEUE
SEIZE
DEPART
ADVANCE
RELEASE
TRANSFER

QUEUE
SEIZE
DEPART
ADVANCE
RELEASE
TRANSFER
SEIZE
RELEASE
ASSIGN
SEIZE
TRANSFER

ASSIGN
TRANSFER

DEPART
BLET
BLET
LOGIC R
TERMINATE

&DELAY, 1100,BURST Solicitacao dentro de burst novo
&DIV=&WSSP-«(&DELAY-275)/829)*(&WSSP-l))
&DELAY=&DELAY/&DIV'
&DELAY Atrasa entrada da solic. no sistema
ACES,FN(NACCES),PB

SYSQ
PROCQ
PROCES
PROCQ
&TPROC=FN(TEMPO)
(&TPROC/1.5)/&PRSP
PROCES
PB(ACES),O,FIM
.17,,ESCR

.845"CACH

.50,DSC1,DSC2

.OOO"CACH
,CACH

Q(DISCQ1),Q(DISCQ2) ,DIFE
.50,DSC1,DSC2
Q(DISCQ1) ,Q(DISCQ2) ,DSC2

DISCQl
DISCOl
DISCQl
&TDISCl
DISCOl
,ATUA

DISCQ2
DISC02
DISCQ2
&TDISC2
DISC02
,ATUA

CACHE
CACHE
ACES-,l,PB
PROCES
,SEGUE

ACES-,l,PB
,REPR

SYSQ
&WWS=PB(WS)
&I=&I-l
GERACAO
1

START
END

Entrada das solicitacoes no sistema
Inicio de espera na fila-processador
Captura do processador
Fim de espera na fila do processador
Calculo do tempo de processamento
Processamento da solicitacao
Liberacao do processador
Fazer acesso a disco? Se nao --> FIM
17% pi escrita
Dados em cache? Se sim --> CACH
50% pi DISCOl e 50% pi DISC02
Dados pi a cache? Se sim --> CACH
Escreve 100% no cache? Sim --> CACH

Filas iguais? Se nao --> DIFE
Sim; escreve em qq disco
Se fila do discol eh menor, usa disco
Inicio de espera na fila do discol
Captura do discol
Fim de espera na fila do discol
Processamento no discol
Liberacao do discol
Transfere pi atualizacao
Inicio de espera na fila do disco2
Captura do disco2
Fim de espera na fila do disco2
Processamento no disco2
Liberacao do disco2
Transfere pi atualizacao

Acesso ao cache
Libera 0 cache
Atualiza ACES
Recaptura PROCES
Continua processamento

Atualiza ACES
Retorna pi reprocessamento
Saida das solicit. do sistema

Libera pi novas geracoes
Atualiza n. solicit. terminadas




