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RESUMO

A computação paralela, realizada com o uso de sistemas
computacionais distribuídos e ambientes de passagem de mensagens, é uma
boa alternativa para a implementação de aplicações que necessitam de
desempenho elevado. Entre os ambientes existentes, o PVM (Parallel Virtual
Machine) destaca-se como um sistema que permite a utilização do paradigma
de máquina paralela virtual aplicado a ambientes distribuidos.

O PVM-W95 (PVM para Windows95) é baseado na implementação
original do PVM, constituindo um ambiente paralelo virtual que utiliza um
conjunto de computadores pessoais, interligados por uma rede de comunicação,
executando o sistema operacional Window395.

O PVM-W95, embora apresente comportamento estável e permita que
aplicações paralelas alcancem speedups favoráveis, demonstrou perdas de
desempenho em avaliações preliminares, quando comparado com o PVM
implementado para estações de trabalho UNIX.

Este trabalho apresenta uma avaliação de desempenho minuciosa do
PVM-W95, com o objetivo de identificar os motivos das perdas de desempenho
verificadas inicialmente. A avaliação é realizada através da execução de
benchmarks e da comparação do PVM-W95 com o PVM implementado para o
sistema operacional LINUX (considerando a mesma plataforma de hardware).
São apresentados os resultados obtidos com a avaliação de alguns protocolos
com versões mais recentes e protocolos alternativos àqueles utilizados no
PVM—W95.



ABSTRACT

The parallel computing performed by using distributed computing
systems and message passing environments, comprises a good alternative for
building applications that require high performance. Among the existing
environments, the PVM (Parallel Virtual Machine) is a possible choice allowing
the use of the parallel virtual machine paradigm applied to distributed
environments.

The PVM-W95 (PVM for Window395) is completely based on the
original PVM implementation, building a virtual parallel environment that uses a
set of personal computers, interconnected by a communication network,
executing the Window395 operating system.

Although the PVM-WQS shows a stable behavior and allows parallel
applications to reach favorable speedups, it demonstrated loss of performance
during preliminary tests, when compared to the results from the PVM running in
UNIX environments.

This work presents a detailed performance evaluation of the PVM-W95
with the aim of identifying the reasons for the performance losses observed
early. The evaluation is performed by running benchmarks and comparing the
PVM—W95 with the PVM implemented for the LINUX operating system
(considering the same hardware platform). The results obtained from the
evaluation with some recent protocol implementations together with the results
for alternative protocols, are presented.
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(yuáTULOI

INTRODUÇÃO
Na busca de soluções para problemas que cada vez mais necessitam de maior

potência computacional e de melhor relação custo/benefício, a ciência da computação
tem evoluído muito nas últimas décadas. Visando obter resultados mais satisfatórios e
oferecer serviços de maior qualidade ao usuário final, são promovidas grandes
mudanças, através de novos paradigmas e novas tecnologias de hardware e de
software.

O desenvolvimento das redes de computadores e dos sistemas distribuídos é
um exemplo dessas mudanças. Com o objetivo principal de compartilhamento de
recursos [COU94], sistemas, antes centralizados, sofreram mudanças em seus
modelos arquiteturais, beneficiando-se das vantagens que um conjunto de
computadores autônomos conectados por uma rede de comunicação pode oferecer,
como poder de expansão da capacidade computacional, menores custos e maior
desempenho [TAN95]. Além disso, com o desenvolvimento de software distribuido,
características como concorrência, abertura, tolerância a falhas, transparência e
escalabilidade são gradualmente incorporadas aos sistemas distribuídos, possibilitando
seu uso em diversas áreas da computação [TAN95, COU94].

A computação paralela, cuja característica é a busca de maior desempenho
para aplicações específicas [ALM94], constitui uma das áreas que tentam tirar proveito
das vantagens dos sistemas distribuídos. Utilizando inicialmente apenas máquinas
verdadeiramente paralelas e ferramentas como linguagens paralelas ou extensões de
linguagens sequenciais, a computação paralela começou a considerar os sistemas
distribuídos como uma alternativa interessante, principalmente devido às suas
características similares. Concorrência, escalabilidade, tolerância a falhas são
exemplos das características, que motivaram a criação da idéia da computação
paralela sobre sistemas distribuidos ou computação paralela distribuída [ZAL91].
Nesse contexto, os sistemas distribuídos são vistos como uma máquina MIMD com,
geralmente, memória distribuída e acoplamento fraco[ALM94, TAN92].

Para viabilizar a computação paralela distribuida, modelos computacionais e
ferramentas de software foram desenvolvidos ou adaptados para o ambiente
distribuído. Como exemplos dessas ferramentas podem-se citar o P4, PARMACS,
EXPRESS e LINDA [MCBQ4]. Uma grande parte dessas ferramentas, que são
chamadas de ambientes de passagem de mensagens, surgiu para o uso específico em
arquiteturas com processamento verdadeiramente paralelo (Massive Parallel
Processing).

Outros ambientes surgiram com o propósito de conectar um grupo de
computadores autônomos interligados por uma rede de comunicação, permitindo a
concretização do paradigma de máquina paralela virtual. Esse paradigma, aplicado em
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sistemas distribuídos, fornece à aplicação paralela uma visão transparente dos
recursos computacionais, onde cada computador do sistema é visto como um
elemento de processamento de uma máquina virtual. Um exemplo de ambiente que
segue esse paradigma é o PVM (Parallel Virtual Machine), que constitui um padrão de
fato entre os ambientes de troca de mensagens, possuindo implementações para
diversas arquiteturas [BEG94, SUN94, SUN96].

O PVM-W95 (PVM para Window395) [SAN96, SOU96, SOU97b, SOU97c]
consiste em uma dessas implementações, que permite a execução de aplicações
paralelas em computadores pessoais interligados por uma rede de comunicação e
executando o sistema operacional Window395. Essa implementação possui como
objetivo principal fornecer mais uma alternativa barata para a computação paralela,
através da utilização de hardware e software mais baratos (se comparados às
estações de trabalho RISC), de grande disseminação e de fácil utilização (se
comparados às redes de computadores pessoais executando o sistema operacional
LINUX).

Embora o desempenho não caracterize um dos principais objetivos da'
implementação do PVM-WQS, foi realizada uma avaliação inicial [SOU96] cujos
resultados apontaram perdas de desempenho, quando comparado ao PVM
implementado para estações de trabalho RISC executando o sistema operacional
UNIX. Esses resultados motivaram novas avaliações e trabalhos para verificar se as
perdas de desempenho são verdadeiras e, em caso positivo, descobrir então quais são
os fatores que as ocasionam, sejam eles relacionados com o sistema operacional, os
protocolos de comunicação utilizados ou a própria implementação do PVM-WQS.

Esta dissertação se insere nesse contexto, apresentando uma avaliação
minuciosa do desempenho do PVM-WQS. Essa avaliação foi realizada utilizando-se
computadores pessoais executando o sistema operacional Wind0W595 e
estabelecendo comparações com o sistema operacional LINUX, executado sobre a
mesma plataforma de hardware. Foi investigado também o comportamento de alguns
protocolos de comunicação alternativos ao TCP/IP, de acordo com a sua
funcionalidade e possibilidade de utilização no PVM-W95.

Este trabalho está organizado em 7 capítulos. O Capítulo 2 apresenta uma
revisão sobre a computação paralela descrevendo seus principais conceitos básicos,
classificação das arquiteturas paralelas e programação concorrente.

O Capítulo 3 apresenta uma revisão sobre sistemas distribuídos, enfatizando
suas características básicas, os principais modelos arquiteturais e a comunicação
nesses sistemas.

No Capítulo 4, é discutida a possibilidade da utilização da computação paralela
em sistemas distribuídos, citando as vantagens dessa abordagem, assim como
exemplos de ambientes de passagem de mensagens. Nesse capítulo também são
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descritas as principais características e princípios do PVM e da implementação do
PVM-W95.

No Capítulo 5, são introduzidas algumas técnicas envolvidas na avaliação de
desempenho em ambientes paralelos.

A avaliação de desempenho do PVM-W95 é apresentada no Capítulo 6. Nesse
capítulo, também são apresentados a metodologia adotada e os resultados obtidos
com a avaliação efetuada.

No Capítulo 7, são apresentadas as conclusões obtidas juntamente com as
contribuições, dificuldades encontradas e sugestões para trabalhos futuros.

Os artigos publicados durante o desenvolvimento do trabalho são inseridos
como apêndice da dissertação.



CAPÍTULO 2

COMPUTAÇÃO PARALELA

O objetivo deste capítulo e' descrever tópicos relevantes da área de computação paralela
através das seguintes seções: conceitos básicos, classificação das arquiteturas paralelas,
programação concorrente e suporte à programação concorrente.

2.1. Considerações Iniciais
Computação paralela ou processamento paralelo consiste na exploração de

eventos concorrentes1 por elementos de processamento que cooperam e
comunicam-se entre si, como uma forma de se obter um processamento eficiente das
informações [ALM94, NAV89].

A mola propulsora do processamento paralelo é a busca de um melhor
desempenho para aplicações que necessitam de uma grande potência computacional.
Essa potência não se encontra ainda, mesmo com o avanço tecnológico, nas
arquiteturas sequenciais de von Neumman. Além disso, problemas intrinsecamente
paralelos e/ou que necessitam de tolerância a falhas, encontram sua solução mais
natural através da utilização da computação paralela [ALM94].

Apesar do ILL/AC IV, máquina construída na década de 60 na Universidade de
Illinois e composta de 64 processadores, ser considerado o marco inicial do surgimento
de máquinas paralelas, em 1940 von Neumman já possuía artigos publicados
propondo o uso de processamento paralelo em um método para a resolução de
equações diferenciais [NAV89]. Isso demonstra que a idéia da utilização de elementos
de processamento que interagem entre si para a resolução de problemas é quase tão
antiga quanto a idéia da própria computação. Mesmo assim, o grande emprego da
filosofia de programação vinculada às arquiteturas sequenciais ainda representa um
grande obstáculo que a computação paralela necessita remover.

2.2. Conceitos Básicos
Esta seção discute alguns conceitos básicos utilizados na computação

paralela: concorrência, paralelismo, granulação, speedup e eficiência.

' Eventos concorrentes, nesse contexto, consistem em um conjunto de instruções, rotinas ou processos que podem
ser encantados de maneira concorrente.
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2.2.1. Concorrência e Paralelismo
A concorrência existe quando dois ou mais processos1 iniciaram a sua execução

e ainda não foram finalizados. Não existe uma relação com o número de elementos de
processamento utilizados. Obter paralelismo na execução desses processos só é
possível quando existe mais de um elemento de processamento, de modo que os
processos possam ser executados no mesmo intervalo de tempo.

Quando existe apenas um elemento de processamento e vários processos
estão sendo executados de maneira concorrente existe um pseudopara/elismo. O
usuário tem a impressão que os processos estão sendo executados ao mesmo tempo,
mas o que realmente acontece é o compartilhamento do elemento de processamento
entre os processos em execução. Isto é, em um determinado instante de tempo,
apenas um processo está em execução, enquanto os demais estão aguardando a
liberação do processador.

2.2.2. Granulaçâo
A granulação2 representa o tamanho da unidade de trabalho destinada aos

processadores [ALM94]. Diretamente relacionada ao hardware utilizado e medida em
número de instruções executadas, a granulação pode ser classificada em fina, média
e grossa.

Representando a granulação fina está o paralelismo encontrado em nível de
operações ou instruções. Para esse tipo de granulação geralmente são utilizados
vários processadores mais específicos.

Na granulação média encontra-se o paralelismo obtido pela execução de
trechos ou sub-rotinas do programa.

Na granulação grossa são paralelizados os processos. Geralmente para esse
tipo de granulação é utilizado um número menor de processadores, que são também
mais genéricos.

2.2.3. Speedup e Eficiência
O aumento de desempenho é um dos principais motivos da existência da

computação paralela. Para estabelecer uma análise do desempenho obtido com o uso
da computação paralela, duas medidas são utilizadas na literatura [ALM94, FOSQS]:
speedup e eficiência. '

' Processo 6 uma abstração que representa o programa em execução, juntamente com o seu contexto, isto é, seus
dados, pilha, contador de programa. ponteiro da pilha, registradores e outras informações necessárias para a
execução do programa [TAN92].
ª Tradução de grannlariry [ALM94, TAN92].
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Speedup (Sp) é uma medida utilizada para determinar o aumento de velocidade
obtido durante a execução de um programa utilizando p processadores, em relaçao a
sua execução sequencial.

SP = Tseqrrpar

onde Tseq é o tempo obtido na execução do algoritmo paralelo fazendo uso de
apenas um processador e TI,,ar é o tempo obtido utilizando p processadores. O caso
ideal é quando o Sp : p, isto é, a velocidade de processamento torna-se proporcional
à quantidade de processadores utilizada. Mas existem três fatores principais que
degradam essa situação ideal: a sobrecarga que a comunicação representa para os
processadores, algoritmos que são dificilmente paralelizáveis e casos onde &

granulação é inadequada para o tipo de arquitetura utilizada [ALM94].

Outra medida amplamente utilizada é a eficiência, representada por Ep:

Ep=Splp
onde Sp é o speedup obtido com p processadores utilizados. A eficiência

quantifica a utilização do processador. Por exemplo, se com a execução de uma
aplicação paralela é obtido o valor de Ep : 0.8, esse valor indica uma eficiência de
80% na utilização dos processadores.

Existem também casos em que o speedup alcançado é maior que o previsto,
isto é, Sp > p. Esse fenômeno é chamado de anomalia de speedup ou speedup
super linear [FOSQS].

2.3. Classificação das Arquiteturas Paralelas
Várias arquiteturas surgiram com o avanço da computação paralela. Devido

às diferenças significativas encontradas em nível de hardware e propósitos, se faz
necessária uma organização coerente e concisa dessas arquiteturas. Na literatura
[ALM94, NAV89, TAN92] existe a deferência a duas classificações tradicionais: a
classificação de Flynn e a classificação de Duncan.

A classificação de Flynn [FLY72], apesar de antiga, é ainda bastante
respeitada e utilizada. Já a classificação de Duncan [DUN90], mais recente,
representa o esforço de acomodar novas arquiteturas que surgiram após & taxonomia
de Flynn. A seguir são discutidas essas classificações enfatizando seus aspectos
mais relevantes.

2.3.1. Classificação de Flynn
A classificação de Flynn foi proposta em 1966 e distribui as arquiteturas em

quatro categorias de máquinas, de acordo com o fluxo de instruções e fluxo de dados
ditado pela arquitetura: SISD (Single Instruction Sing/e Data), SIMD (Single Instruction
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Multiple Data), MISD (Multiple Instruction Sing/e Data) e MIMD (Multiple Instruction
Multiple Data) [ALM94, DUN90, NAV89].

Com fluxos de dados e instruções únicos, as arquiteturas da categoria SISD
possuem como representantes a maioria dos computadores hoje disponíveis. A

execução das instruções é sequencial, podendo ser otimizada através do uso de
técnicas pipeline1, porém sob a supervisão de uma única unidade de controle
(Figura 2.1).

'

FI;FI : Fluxo de Instruções UC M
UC : Unidade de Controle
UP = Unidade de Processamento
M = Memória

Figura 2.1 - Exemplo de Arquitetura SISD (Fonte: [NAV89])

A categoria SIMD possui um único fluxo de instruções que opera sobre vários
fluxos de dados, isto é, vários elementos de processamento são supervisionados por
uma única unidade de controle (Figura 2.2). Exemplos dessa categoria são as
máquinas paralelas com processadores vetoriais e matriciais.

Não existentes na prática, as arquiteturas da categoria MISD possuiriam
múltiplos fluxos de instruções para um único fluxo de dados (Figura 2.3).
Representantes dessa categoria seriam as máquinas que possuíssem vários
processadores recebendo instruções diferentes, porém operando sobre o mesmo fluxo
de dados. Alguns autores [ALM94,NAV89] consideram o pipeline como um
representante dessa categoria.

Múltiplos fluxos de instruções que operam sobre múltiplos fluxos de dados
caracterizam as arquiteturas MIMD. Cada unidade de controle executa instruções
sobre um conjunto de dados, com a interação entre os processadores feita pela
memória (Figura 2.4). Dependendo do grau dessa interação, pode-se ainda classificar
estas arquiteturas como fracamente (pouca interação com a memória) ou fortemente
acopladas (maior interação com a memória) [TAN92].

! Pipeline implementa um paralelismo temporal, caracterizado quando existe a execução de eventos sobrepostos no
tempo. A tarefa que será executada é dividida em sub-tarefas, cada uma destas sendo executada por um estagio de
hardware especialimdo que trabalha de maneira concorrente com os demais estágios envolwdºs nª Cºmputªçãº-
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Fl

ªUPª—I M

UP M
UC _"

FI = Fluxo de Instruções _, UP : % M
UC = Unidade de Controle
UP = Unidade de Processamento MemóriaM = Memória

Figura 2.2 - Exemplo de Arquitetura SIMD (Fonte: [NAV89])

FD

“ UC
FI UP

FI FIT—º

UP : Unidade de Processamento
FD =Fl d D (1uxo e a os FI FIM = Memória UC
UC = Unidade de Controle

M
' UP

FI : Fluxo de Instruções

FD

Figura 2.3 - Exemplo de Arquitetura MISD (Fonte: [NAV89])
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FD
UC FI

UP M FI

UC FI UP
FD

M FI

*

FI FD
UC UP M FI

UP : Unidade de Processamento —|

FD : Fluxo de Dados
M = Memória
UC = Unidade de Controle
FI = Fluxo de Instruções

Figura 2.4 - Exemplo de Arquitetura MIMD (Fonte: [NAV89])

2.3.2. Classificação de Duncan
A classificação de Duncan [DUN90] surgiu da necessidade de acomodar

arquiteturas mais recentes que não se encaixam perfeitamente na taxonomia proposta
por Flynn. Em sua classificação, Duncan, respeitou os seguintes aspectos:

. excluir os tipos de paralelismo de baixo nível (por exemplo pipeline, múltiplas
unidades funcionais e processadores dedicados para entrada e saída) que já
se tornaram comuns nos computadores modernos e não oferecem subsídios
para o desenvolvimento de soluções paralelas de alto nível;

. manter os elementos da classificação de Flynn, no que diz respeito ao fluxo
de dados e instruções.

Essa classificação divide as arquiteturas em dois grupos principais: arquiteturas
sincronas e assíncronas (Figura 2.5).

Arquiteturas Síncronas. Essas arquiteturas caracterizam-se por
coordenarem as operações concorrentes através da utilização de sinais de relógio
globais, unidades de controle centralizadas ou unidades de controle vetoriais.

Processadores Vetoriais: são caracterizados por possuírem um hardware
específico (múltiplas unidades funcionais organizadas utilizando pipeline) para a
otimização de operações efetuadas sobre vetores.

Arquiteturas SIMD: essas arquiteturas possuem uma unidade de controle
centralizada. vários processadores e uma rede de interconexão, que serve como um
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meio de comunicação entre processadores e/ou entre processadores e a memória.
Uma instrução é ditada pela unidade de controle para todos os processadores, que
executam a mesma para os dados locais. Arquiteturas dessa categoria podem ainda
ser divididas em processadores matriciais e processadores de memória associativa, de
acordo com o método utilizado para acesso à memória [SOU97a].

Processadores Vetoriais , _ _Processadores Matncrais
Arquiteturas Síncronas SIMD

. . _

Memória Associativa
Arqurteturas Sistolicas

Memória Compartilhada
MIMD

Memória Distribuída

Arquiteturas Assíncronas
Arquiteturas Híbridas

P d' MIMD
Arquiteturas a Fluxo de Dados

ara igma Arquiteturas de Redução
Arquiteturas de Frente de Onda

Figura 2.5 - Classificação de Duncan

Arquiteturas Sistólicas: empregadas em aplicações específicas que possuem
granulação fina, essas arquiteturas caracterizam-se pela existência de vários
processadores organizados em pipeline. Os dados trafegam de um processador a
outro sem armazenamento temporário na memória. Apenas os processadores situados
nos limites da estrutura comunicam-se com a memória.

Arquiteturas Assíncronas. Caracterizam-se pelo controle descentralizado de
hardware, sendo que cada elemento de processamento executa diferentes instruções
sobre diferentes dados. Essa categoria é formada pelas máquinas MIMD, sejam elas
convencionais ou não [DUN90].

Arquiteturas MIMD: Possibilitando um alto nivel de paralelismo [ALM94,
DUN90], essas arquiteturas possuem vários processadores que operam de uma
maneira independente, com a memória organizada de modo centralizado ou
distribuído.

As arquiteturas MIMD com memória centralizada possuem uma única memória
a qual todos os processadores têm acesso (Figura 2.6 (a)). Também chamadas de
multiprocessadores, essas arquiteturas são fortemente acopladas. A comunicação e
o sincronismo são implementados mais comumente através do acesso a dados
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compartilhados na memória, mas nada impede o uso do paradigma de troca de
mensagens.

Rede de interconexão

(ª) M - Memória (b)

P - Processador

Figura 2.6 - Arquiteturas MIMD. (a) Mem. Centralizada (b) Mem. Distribuída

Também conhecidas como multicomputadores, as arquiteturas MIMD com
memória distribuída são caracterizadas por não possuírem uma memória
compartilhada entre os elementos de processamento (Figura 2.6 (b)). Devido a esse
aspecto, a comunicação e o sincronismo entre os processadores são feitos através de
troca de mensagens.

Paradigma MIMD: essa classe engloba as arquiteturas que, apesar de
possuírem múltiplos fluxos de dados e instruções, possuem também características
próprias que dificultam a classificação como puramente MIMD. Nessa classe
encontram—se as máquinas híbridas (MlMD/SIMD), arquiteturas a fluxo de dados
(dataflow), arquiteturas de redução e arquiteturas de frente de onda.

2.4. Programação Concorrente
O modelo arquitetural proposto por von Neumman assume que o processador

possui a capacidade de executar sequências de instruções [FOSQS]. Uma instrução
pode especificar, além de várias operações aritméticas, o endereço de dados a
serem lidos ou escritos na memória e/ou o endereço da próxima instrução a ser
executada. A programação sequencial utiliza esses recursos, disponíveis através de
uma linguagem de máquina, ou de uma maneira mais usual, através de linguagens
de alto nível como C, Pascal e Fortran, que permitem o uso de abstrações (por
exemplo if, else, while) que são traduzidas automaticamente em código executável.

A programação paralela necessita de recursos não disponíveis diretamente
nessas linguagens. Essa necessidade é gerada pela inclusão de novas fontes de
complexidade à programação sequencial. São necessários métodos para definir
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quais tarefas serão executadas paralelamente, métodos para a ativação e finalização
da execução dessas tarefas, bem como meios para coordenar a interação entre
elas [ALM94].

O objetivo da programação concorrente é suprir essas necessidades,
fornecendo ferramentas para a construção de programas paralelos que utilizam o
hardware disponível, seja esse paralelo ou não [ALM94, FOSQS].

Foram idealizadas algumas notações para a especificação da execução
concorrente, cada uma apresentando detalhes e finalidades diferentes [ALM94,
AND83]. As construções Fork/Join, Co-rotinas, Cobegin/Coend e Doa/I são exemplos
dessas notações, permitindo especificar a ativação, finalização e coordenação de
programas concorrentes. Um detalhamento desses exemplos é efetuado na
seção 2.4.1.

Além disso, é necessária a utilização de mecanismos para coordenar a
execução dos processos. A comunicação e a sincronização, discutidas na seção
2.4.2, tratam especificamente dessa necessidade.

2.4.1. Especificando a Execução Concorrente
As principais notações para a especificação de execução de processos

concorrentes discutidas na literatura [ALM94, AND83] são: Fork/Join, Co-rotinas,
Cobegin/Coend e Doa/l.,

FORK/lOIN. O comando FORK inicia a execução de um conjunto de
instruções (processo filho), concorrentemente com os outros processos que estão
sendo executados (processo pai que executou o FORK e demais processos em
execução). O comando JOIN permite a sincronização dos processos ativados
(Figura 2.7). As sintaxes dos comandos FORK/JOIN são :

FORK endereço: executa o processo que está em endereço concorrentemente
com os demais processos;

JOIN var, end1, end2: decrementa vª em uma unidade e verifica o seu
conteúdo. Se esse for igual a 0 (zero), desvia a execução para end1. Caso contrário,
desvia para end2, normalmente um comando guit, que finaliza o processo que o
executou.

A principal vantagem dos comandos FORK/JOIN é a flexibilidade. Com o uso
desses comandos, pode-se representar qualquer tipo de execução concorrente. Em
contrapartida, a falta de estruturação representa uma desvantagem do método.

Co-rotinas. Co-rotinas são como sub-rotinas de um processo normal. A

diferença reside na transferência de controle, que é feita de modo não hierárquico.
Para especificar essa transferência, Almasi e Gottlieb [ALM94] utilizam o comando
resume. Sempre que uma co-rotina é ativada, ela começa a executar a partir do ponto
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onde foi executado o último comando resume (Figura 2.8). O modelo de co-rotinas é
análogo ao sistema que possui um único elemento de processamento compartilhado
por vários processos concorrentes, sendo que só existe um processo em execução em
um instante de tempo.

A
rn = 2
fork c A
B v
n = 3
fork e B
fork f "
D D E F
join m,g,quit

g: G
join 11, h, quit

h: H 17 "
quit H

c: C
join m, g, quit

e: E
join 11, h, quit

f: F
join 11, h, quit

Figura 2.7 - Exemplo da Utilização dos comandos FORK/JOIN (Fonte: [SOU96])

Cobegin/Coend. Os comandos Cobegin/Coend fornecem uma maneira
altamente estruturada para a ativação de processos (ou um grupo de instruções)
concorrentes. Todas as instruções que se encontram após o comando Cobegin e
antes do comando Coend são executadas em paralelo. A estrutura Cobegin/Coend é
menos flexivel, pois todos os processos ativados em paralelo devem terminar para que
seja possível a execução de outros processos.

Doall. Semelhante aos comandos Cobegin/Coend, o comando Doa/l executa
instruções em paralelo que formam as várias instâncias de um bloco de comandos
situado dentro de um laço de repetição.

2.4.2. Comunicação e Sincronização
A comunicação possibilita a cooperação entre processos. Através dela, pode

existir a troca de informações entre processos e um processo pode influencnar na
execução de outro processo.
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program P; ———> corotina A; ——> corotina B;

Cªll A; ___ º ' º o o .
<————

.

resumeB; _—
4——

end; . o o c o o

' ' ' ___— resume A;

resume B; ___—> " "

return;

Figura 2.8 - Exemplo da Utilização de Co-rotinas (Fonte: [SOU96])

Tão importante quanto a comunicação, a sincronização é necessária para que
exista um controle de sequência e um controle de acesso durante a execução de
processos concorrentes [ALM94]. O controle de sequência é utilizado quando existe a
necessidade de estabelecer uma determinada ordem na execução dos processos. Já o
controle de acesso é utilizado quando é importante o acesso organizado aos recursos
do sistema que são compartilhados pelos processos concorrentes.

A comunicação entre processos pode ser efetuada com o uso de variáveis
compartilhadas ou através de um mecanismo de passagem de mensagens [AND83].
Cada uma dessas formas de comunicação é mais aplicada para um determinado tipo
de arquitetura: com memória centralizada e com memória distribuída.

Comunicação e Sincronização em Memória Centralizada. A

comunicação e o sincronismo em memória centralizada são implementados através da
utilização de variáveis compartilhadas entre os diversos processos concorrentes. O
acesso a essas variáveis é geralmente implementado com exclusão mútua. Para o
controle de acesso e controle de sequência em memória centralizada, os mecanismos
utilizados são busy-waiting, Semáforo e Monitor [ALM94, ANDSS, TAN92].

Comunicação e Sincronização em Memória Distribuída. A

comunicação e o sincronismo em memória distribuída são possíveis através do uso de
troca de mensagens [ALM94, AND83, TAN92]. Essa troca de mensagens é '

generalizada pelo uso de primitivas send/receive. As sintaxes dessas primitivas podem
ser, por exemplo:

send mensaqem to destino

receive mensagem from origem

A semântica da comunicação efetuada por essas primitivas pode ser bloqueante
ou não bloqueante (Figura 2.9). Se a transmissão da mensagem é bloqueante, o

processo transmissor é bloqueado até que receba do processo receptor uma
confirmação de recebimento da mensagem. No caso contrário, isto é, se a transmissão
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da mensagem é não bloqueante, o processo emissor utiliza a primitiva send que é
executada sem bloquear a execução do processo emissor. Para esse tipo de
comunicação torna-se necessária a utilização de buffers [TAN92].

PROCESSO Pi PROCESSO P2 PROCESSO P1 PROCESSO P2

Send P2 “_"—> Send P2 (p/ buffen-————>

"
Receive P1 (do buffer)V

Receive Pt

origen—l

(a) (b)

_, Execução Normal

_) Mensagem Enviada
---------- Processo Bloqueadº

Figura 2.9 - Primitivas send/receive. (a) Bloqueante (b) Não Bloqueante (Fonte: [SOU96])

As primitivas send/receive fornecem subsídios para a construção de algumas
abstrações de comunicação: Comunicação Ponto-a-Ponto, Rendezvouz e RPC
[ALM94, ANDBS, TAN92, WIL87, BIR84],

Na Comunicação Ponto-a-Ponto existe o uso de uma operação send/receive
bloqueante (figura 2.10 (a)). Essa comunicação unidirecional permite a sincronização
entre dois processos.

A estrutura Rendezvouz implementa uma comunicação bidirecional, utilizando
as primitivas send/receive, de maneira bloqueante, duas vezes. Esse mecanismo
permite, por exemplo, que um processo solicite a execução de um trecho de programa
ou uma sub-rotina que faz parte de um outro processo (Figura 2.10 (b)).

RPC (Remote Procedure Call - Chamada de Procedimento Remoto) é um
mecanismo que permite a comunicação entre processos, através da chamada de uma
função que é executada em uma máquina remota. O modelo RPC fornece uma
interface de alto nível para construção de aplicações orientadas ao modelo
cliente/servidor [COU94]. Esse modelo e o mecanismo RPC são discutidos com
maiores detalhes no Capítulo 3.
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PROCESSO Pl PROCESSO P2 PROCESSO Pl PROCESSO P2

T send P2 .—send P2_, J'
5

e
' receive PI

5 m receive PZ
P ª

V
: v

0 send Pl

l
receive Pl

(a) ' (b)

_, ªxecuçãlo 1ICI/Iormal_ ' man 0 ensagem
...............

Processo Bloqueado

Figura 2.10 - Mecanismos de Comunicação. (a) Ponto-a-Ponto (b) Rendezvous
(Fonte: [SOU96])

2.5. Suporte à Programação Concorrente
Para a construção de programas concorrentes se faz necessária a utilização

de ferramentas que incorporem os mecanismos para a ativação, comunicação e
sincronismo de processos concorrentes, citados na seção 2.4.

A escolha de uma dessas ferramentas deve ser feita levando-se em conta
vários aspectos, por exemplo granulação e arquitetura que serão utilizadas. Esse
estudo é crucial para que o desempenho obtido com a computação paralela seja
satisfatório.

Segundo Almasi e Gottlieb [ALM94], as ferramentas para a construção de
programas paralelos podem ser classificadas em: ambientes de paralelização
automática, extensões paralelas para linguagens imperativas1 e linguagens
concorrentes (não imperativas).

Os ambientes de paralelização automática tentam absorver o paralelismo
existente em um código fonte, escrito geralmente em uma linguagem imperativa, para
que seja gerado, de maneira automática, um programa paralelo. Logo, o trabalho do
programador é reduzido.

' Uma linguagem pode ser classificada como imperativa ou declarativa [ALM94]. As linguagens imperativas
representam a maioria das linguagens hoje utilizadas, como por exemplo C, Fortran e Pascal. Essas linguagens
caracterizam-se pela forte ligação com as arquiteturas seqiienciais e pela seqiiência de comandos que regem a
manutenção dos dados utilizados pelo programa. As linguagens declarativas são aquelas que enfatizam o problema
em si, e não em que arquitetura o programa será executado. Como exemplos dessas linguagens podem-se citar as
linguagens para programação funcional (como orientada a Huxo de dados) e para programação lógica (como
Prolog).
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As extensões paralelas para linguagens imperativas são bibliotecas que
tentam complementar determinadas linguagens sequenciais já existentes. O

programador possui um trabalho maior no processo de paralelização do código, mas
se existir um conhecimento prévio da linguagem, esse é aproveitado, não sendo
necessária a aprendizagem de uma nova linguagem. Como exemplos dessas
extensões podem-se citar os ambientes de passagem de mensagem, geralmente
utilizados em memória distribuída e construídos de modo a alcançar uma
portabilidade considerável. Esses ambientes são discutidos no Capítulo 4.

A linguagens concorrentes foram escritas para a programação concorrente,
caracterizando-se como não imperativas. Permitindo uma boa estruturação do
código, essas linguagens possuem compiladores que geram programas paralelos de
desempenho satisfatório. A linguagem Occam (baseada no paradigma CSP') e Ada
são exemplos dessa categoria.

2.6. Considerações Finais
Este capítulo apresentou uma revisão dos principais conceitos, classificações e

ferramentas comuns à computação paralela, destacando-se o principal objetivo que
corresponde à necessidade de maior velocidade no processamento das informações.

Tentando suprir essa necessidade, várias arquiteturas foram desenvolvidas,
cada uma apresentando características e propósitos específicos. Com o objetivo de
organizar essas arquiteturas, duas classificações se destacam: a classificação de
Flynn e a classificação de Duncan.

Para que essas arquiteturas possam ser utilizadas com sucesso, várias técnicas
e ferramentas destinadas ao processamento paralelo foram idealizadas. Novas
linguagens, extensões e ambientes de programação foram construídos, fornecendo um
suporte à programação nessas arquiteturas, que tentam reduzir as inconveniências das
arquiteturas sequenciais e, consequentemente, incrementar o desempenho.,

Mas, conseguir apenas um alto desempenho não é o suficiente. Muitas vezes, é
necessário que o processamento paralelo seja efetuado em plataformas que sejam
flexíveis e que apresentem um baixo custo. Dentre as arquiteturas existentes, as
máquinas MIMD estão mais próximas de preencher esses requisitos e encontram-se
hoje muito utilizadas, seja especificamente para o processamento paralelo, ou como
uma base para a implementação de sistemas distribuídos.

Sistemas distribuídos apresentam algumas características comuns a
computação paralela, como concorrência e tolerância a falhas. Devido a essas
características, cada vez mais surgem trabalhos que tentam incrementar a potência
computacional. utilizando como ambiente para a computação os sistemas distribuídos.

' O paradigma CSP define um conjunto de primitivas para o processamento paralelo. utilizando passagem de

mensagens para a comunicação entre processos [ALM94].
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O Capítulo 3 apresenta uma revisão sobre sistemas distribuídos, enfatizando as
principais características e objetivos desses sistemas.



CAPÍTULO 3

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Este capítulo apresenta uma revisão dos principais conceitos da área de Sistemas
Distribuídos, organizada nas seguintes seções: características básicas, modelos arquiteturais e

comunicação em sistemas distribuídos.

3.1. Considerações Iniciais
Um Sistema Computacional Distribuído consiste em uma coleção de

computadores autônomos interligados por uma rede de comunicação e equipados com
um sistema operacional distribuído. Esse sistema operacional permite que os
computadores coordenem suas atividades e compartilhem os diversos recursos do
sistema, como hardware, software ou dados [COU94, TAN95].

O desenvolvimento de sistemas distribuídos tornou-se possível com o
surgimento das redes locais de computadores, no início da década de 70. Essas redes
permitiram que, computadores que antes trabalhavam de maneira isolada, pudessem
ser interligados, trazendo vários benefícios para a computação. Mais recentemente, a
disponibilidade de computadores pessoais e estações de trabalho de maiores
desempenhos possibilitou que sistemas distribuidos fossem implementados com
grandes vantagens em relação aos sistemas centralizados, em termos de
desempenho, disponibilidade e custos. Além disso, a confiabilidade (a quebra de uma
máquina não implica necessariamente que o sistema deixe de funcionar), poder de
expansão da capacidade computacional do sistema e a natureza de algumas
aplicações que são inerentemente distribuidas. tornam os sistemas distribuídos cada
vez mais difundidos [TAN95].

Os sistemas distribuídos também apresentam, em menor número, algumas
desvantagens. Tanenbaum [TAN95] cita três dessas desvantagens. A primeira é o
software distribuído, que, apesar da evolução, necessita de uma consolidação de
conceitos relacionados ao projeto, implementação e ferramentas para a construção de
sistemas distribuídos. A segunda é a utilização de redes de computadores, que apesar
do surgimento de novas tecnologias, representam em certas situações um gargalo do
sistema, além de muitas vezes corromper e danificar os dados que são transmitidos. A
terceira desvantagem é a falta de segurança que é incrementada, devido ao
compartilhamento de dados e utilização do sistema por um número maior de usuários.
Embora significativas, essas desvantagens são compensadas e superadas pelas
vantagens comuns aos sistemas distribuídos [TAN95].
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3.2. Características Básicas de Sistemas Distribuídos
Coulouris, DoIIimore e Kindberg [COU94] citam as seguintes características que

devem ser encontradas em um sistema distribuído: compartilhamento de recursos?,
abertura, concorrência, escalabilidade (soa/ability), tolerância a falhas e transparência
[COU94].

Compartilhamento de Recursos. Essa característica permite a diminuição
de custos, compartilhamento de dados e o trabalho cooperativo. Caracteriza uma
necessidade, já encontrada em sistemas centralizados, de explorar os recursos do
sistema de maneira inteligente.

Um recurso em um sistema distribuído é, geralmente, armazenado em um único
computador. O gerenciamento desses recursos é efetuado por uma entidade chamada
administrador de recursos, que possibilita que uma máquina remota, utilizando-se de
algum mecanismo de comunicação, tenha acesso ao recurso desejado. Na literatura
[COU94, TAN92] existem dois tipos de modelos para a organização de sistemas
distribuídos: o modelo cliente/servidor e o modelo orientado a objetos.

. Modelo cliente/servidor: esse modelo caracteriza um sistema distribuído
como uma série de processos servidores de um conjunto de recursos, e
processos clientes que solicitam o acesso a esses recursos. Um cliente,
quando necessita efetuar acesso a um determinado recurso, envia uma
requisição para um processo servidor que a atende e envia uma resposta ao
cliente. Processos servidores podem ser clientes de outros processos
servidores, se for necessário. Esse modelo é muito conhecido e utilizado em
vários sistemas.

. Modelo orientado a objetos: nesse modelo, as entidades compartilhadas no
sistema são consideradas objetos, que são unicamente identificados pelo
sistema. Quando uma aplicação necessita de um determinado recurso, ela
envia uma requisição para o objeto correspondente. Essa requisição é
enviada para um procedimento ou processo que a executa e envia uma
resposta, se necessário, para a aplicação que enviou a requisição. Existe uma
interface que define quais operações podem ser executadas sobre o objeto e
o termo gerenciador de objetos e utilizado para designar o conjunto de
procedimentos e dados que caracterizam uma classe de objetos [COU94].

Abertura. Um sistema computacional é caracterizado como aberto se novos
recursos podem ser adicionados ao sistema sem causar prejuízos aos módulos já
existentes. Para que isso seja possível, as interfaces para acesso aos recursos devem

' Recurso é um termo abstrato que caracteriza uma entidade computacional que pode ser compartilhada com
sucesso em um sistema distribuído [COU94]. Um recurso pode ser. por exemplo, uma impressora, & potêncra
ººmPUtªºªºnª' de umª máquinª, uma base de dados ou software como editores de terno. planilhas ;? compiladores.
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ser bem definidas, de modo que a inclusão de um novo recurso ao sistema ocorra de
maneira natural.

Concorrência. A concorrência e a execução paralela surgem naturalmente em
sistemas distribuídos, devido à separação das atividades dos usuários, independência
de recursos e a localização de processos servidores em computadores separados. A

separação das atividades dos usuários permite o processamento paralelo, utilizando os
computadores disponíveis no sistema. Essa separação cria a necessidade de
sincronização para que o acesso e a atualização dos recursos sejam feitos de maneira
consistente.

Escalabílidade. A possibilidade de ampliação de um sistema distribuido, com
relação a sua capacidade computacional, deve ser considerada. Essa ampliação
representa uma necessidade gerada por vários fatores (por exemplo inclusão de novos
usuários, sobrecarga em algum servidor) e deve ser feita de modo a não afetar a
utilização do sistema.,

Tolerância a falhas. A tolerância a falhas e uma característica importante,
pois muitas vezes os computadores falham, gerando resultados incorretos ou dados
inconsistentes. A tolerância a falhas em um sistema distribuído pode ser alcançada
através de dois mecanismos: a redundância de hardware (utilização de componentes
replicados) e redundância de software (utilização de programas destinados à
recuperação de falhas).

Transparência. Essa característica permite que o sistema esconda do usuário
e de suas aplicações, que o sistema é composto por um conjunto de vários
componentes. Na visão do usuário, o que existe é um sistema único. Coulouris,
Dollimore e Kindberg [COU94] citam oito formas de transparência aplicáveis para
sistemas distribuídos:

. Transparência de acesso: permite que o acesso aos recursos seja feito do
mesmo modo, independente da sua localização (local ou remota);

. Localização: 0 acesso aos recursos pela aplicação ou pelo usuário é possível
sem o conhecimento da localização do recurso;

. Concorrência: vários processos podem ser executados concorrentemente,
compartilhando os recursos do sistema de forma que um processo não
interfere não execução de outro;

. Replicação: permite o uso de múltiplas instâncias de um recurso como uma
forma de incrementar o desempenho e a confiabilidade do sistema, sem que o
usuário ou a aplicação possua conhecimento dessas réplicas;

. Falhas: as falhas são encobertas pelo sistema, permitindo que os usuários e
as aplicações finalizem suas tarefas mesmo se existirem falhas de hardware
e/ou software;
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. Migração: é permitida a mudança da localização dos recursos no sistema,
sem afetar as operações dos usuários ou aplicações;

. Desempenho: permite a reconfiguração do sistema como uma maneira de
incrementar o desempenho quando a carga de trabalho é variável;

. Escala: é possivel a expansão do sistema em escala sem que sejam
necessárias mudanças na estrutura do sistema ou nas aplicações de
usuários.

3.3. Modelos Arquiteturais
Para que as características essenciais de sistemas distribuídos fossem

alcançadas, alguns modelos arquiteturais foram propostos, considerando-se também
os objetivos e recursos disponíveis do sistema. Esses modelos são: estação de
trabalho/servidor, banco de processadores, modelo hibrido e modelo integrado
[COU94].

Estação de trabalho/servidor. Esse modelo consiste em estações de
trabalho interligadas por uma rede de comunicação. As máquinas com melhor
configuração (com um hardware de maior potência computacional) são configuradas
como servidores do sistema e aquelas com configurações mais simples são utilizadas
para a execução de aplicações de usuários. As máquinas servidoras podem ser
dedicadas (efetuando apenas o papel de servidoras) ou não (tornando disponível um
serviço ao sistema e podendo ser utilizadas também para a execução das aplicações
de usuários). A principal desvantagem desse modelo é a potência computacional
efetiva do sistema que é variável. Apesar disso, o modelo apresenta um baixo custo de
implementação,

Banco de processadores. Esse modelo consiste em um conjunto de
terminais e um banco de processadores. Existe a necessidade de um servidor de
processamento, responsável pela alocação e liberação dos elementos de
processamento disponíveis no banco de processadores para os terminais remotos. Um .

ou mais processadores podem ser alocados, dependendo da necessidade da
aplicação que está sendo executada. Esse modelo possui a vantagem de otimizar a
potência computacional do sistema, mas não é adequado para aplicações muito
interativas com o usuário, devido ao tráfego gerado na rede de comunicação.

Híbrido. Esse modelo representa a união do modelo estação de
trabalho/servidor com o modelo banco de processadores. Dessa forma, pode-se
explorar a potência computacional do sistema (pelo uso do banco de processadores),
além de utilizar as estações de trabalho para a execução de aplicações interativas,
como uma maneira de solucionar os inconvenientes gerados pelo modelo banco de
processadores.
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:Integrado. A característica desse modelo e a interligação de mainframes,
microcomputadores, minicomputadores, estações de trabalho e terminais, sendo que
cada máquina possui software adequado para desempenhar as funções de servidor e
de execução das aplicações de usuários.

3.3.1. Redes de Comunicação
Devido ao fato de que os componentes de um sistema distribuido estão

geralmente separados fisicamente, torna-se necessária a utilização de um meio de
comunicação entre esses componentes. Em sistemas distribuídos, o meio de
comunicação mais utilizado são as redes de computadores, que são redes de
comunicação de propósito geral [COU94].

Uma rede de computadores permite que os componentes de um sistema
distribuido sejam interligados, para que possam comunicar-se e dessa forma
compartilhar os recursos do sistema. Essa comunicação é viabilizada através de uma
série de componentes como o meio de transmissão, circuitos de comunicação,
interfaces e componentes de software. O conjunto de todos esses elementos é
chamado de subsistema de comunicação [COU94].

O desempenho e a confiabilidade do subsistema de comunicação são de vital
importância no sistema distribuído e dependem de todos os componentes do
subsistema, sejam eles de hardware ou software.

Tecnologias de rede. Inicialmente, as primeiras redes de computadores
foram as redes de longa distância (WANs), que surgiram da necessidade de interligar
computadores separados por longas distâncias (cidades, países ou continentes).
Devido à alta latência1, essas redes não apresentam uma adequabilidade satisfatória
para sistemas distribuídos [COU94].

Possibilitando melhores taxas de transferência2 com menores taxas de erro, as
redes locais (LANs) apresentam uma alternativa mais atraente para a implementação
de sistemas distribuidos. Interligando computadores separados por pequenas
distâncias (como escritórios ou prédios), possuem uma latência (quando o tráfego na
rede não é muito grande) muito menor e maiores taxas de transferência que uma rede
de longa distância [COU94].

Uma terceira classe de rede de comunicação é representada pelas redes
metropolitanas (MANs). Essas redes são utilizadas para a transmissão de voz, vídeo e
outros dados por distâncias maiores que 50 km, apresentando confiabilidade e
desempenho adequados para a implementação de sistemas distribuidos [COU94].

' Latência pode ser definida como o tempo de transmissão de uma mensagem vazia entre dois computadores. A
latência é gerada principalmente pelas sobrecargas existentes no software (protocolos) de comunicação e pelo atraso
gerado pelo acesso ao meio de comunicação [COU94].
2 Taxa de transferência de dados é a velocidade, medida em bits por segundo. que os dados podem ser
trªnsmitidºs entre ºs cºmputadºres da rede de comunicação [COU94].
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3.4. Comunicação em Sistemas Distribuídos
Uma das diferenças mais significativas entre um sistema distribuído e um

sistema centralizado é a comunicação entre processos (IPC- Inter Process
Communication). Em um sistema centralizado, as primitivas de comunicação
utilizam-se de memória compartilhada entre os processos. Em um sistema distribuído,
na maioria das vezes não existe uma memória compartilhada entre os componentes do
sistema. Logo, mecanismos diferentes precisam ser utilizados para permitir a
comunicação entre os processos.

Send e Receive são primitivas básicas que possibilitam a troca de mensagens
entre processos. A primitiva send é utilizada quando um processo necessita enviar
uma mensagem para solicitar um determinado serviço a outro processo, o qual está
esperando requisições através de uma primitiva receive.

'

Essas operações podem ser síncronas ou assíncronas. Em uma operação
síncrona, existe a sincronização entre as primitivas send/receive, antes de a
mensagem ser enviada de fato, isto é, um processo que utiliza uma primitiva send
síncrona, fica bloqueado até que um receive esteja apto para receber a mensagem.
Nas operações assíncronas, não existe a sincronização entre as primitivas
send/receive, isto é, uma primitiva send é executada sem bloquear o processo
emissor, inserindo a mensagem em um buffer até que uma primitiva receive esteja
apta para recebê—la.

Devido ao fato de que os componentes de um sistema distribuído podem ser
heterogêneos, algum padrão de representação de dados deve ser utilizado, para
garantir que a mensagem seja interpretada de maneira correta pelo processo receptor.
Um padrão que serve para esse fim é o XDR (eXternal Data Representation),
desenvolvido pela SUN Microsystems, Inc. [COU94, TAN92, STE90]. Utilizando essa
representação de dados, um processo antes de enviar uma mensagem para outro
processo, converte essa mensagem para uma representação externa e a envia para o
outro processo, que efetua uma operação semelhante, convertendo a mensagem para
o seu tipo específico de representação antes de utilizar de fato a mensagem.

Dois modelos de comunicação são discutidos na literatura [COU94, TAN92]: o
modelo cliente/servidor e o modelo de comunicação de grupo.

3.4.1. Comunicação Cliente/Servidor
A idéia do modelo cliente/servidor é estruturar o sistema operacional como uma

coleção de processos, chamados servidores, que oferecem serviços a outros
processos, chamados clientes [TAN92].

A comunicação cliente/servidor consiste em uma mensagem enviada pelo
cliente, solicitando um serviço ao servidor, que executa o serviço e retorna uma
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mensagem de resposta para o cliente. Essa comunicação é a mais adotada em
sistemas distribuídos, devido a sua simplicidade, desempenho e fácil implementação.

Uma ferramenta muito utilizada na comunicação cliente/servidor é a chamada
de procedimento remoto (RPC). O modelo RPC é um mecanismo que permite uma
comunicação síncrona entre dois processos, através da chamada de uma função que é
executada em um espaço de endereçamento diferente do processo que efetuou a
chamada [BIR84, WIL87, TAN92, COU94]. Esse modelo fornece uma abstração para a
comunicação cliente/servidor, escondendo os detalhes da comunicação efetuada
entre os processos.

A comunicação no modelo RPG e viabilizada por procedimentos chamados
stubs. Para cada procedimento remoto, existe um stub correspondente, responsável
pela ordenação (marshalling) dos argumentos e pela supervisão de toda a
comunicação efetuada durante uma chamada RPC.

3.4.2. Comunicação de Grupo
O modelo cliente/servidor assume que a comunicação envolve duas partes: um

servidor e um cliente. Existem situações em que a comunicação envolve não apenas
dois processos, mas vários. Para essas situações, a forma de comunicação mais
aplicável e comunicação de grupo.

Utilizando esse tipo de comunicação, um processo pode enviar mensagens para
um grupo de processos1, de forma que todos os processos pertencentes ao grupo
recebem a mensagem. Esse tipo de comunicação é chamado de multicasting
[COU94].

A comunicação de grupo fornece uma ferramenta para a implementação das
seguintes características em sistemas distribuidos [COU94]:

. tolerância a falhas baseada na replicação de serviços: um serviço
replicado pode ser implementado através de um grupo de servidores. Os
clientes enviam requisições para todos os membros do grupo, que executam a
mesma operação. Logo, se existir falha em um dos membros do grupo, o
serviço ainda estará disponível;

. localização de objetos: em um sistema distribuido, um objeto (por exemplo
um arquivo, uma impressora) pode ser localizado através de uma mensagem
multicast que é enviada pelo processo cliente;

. atualização múltipla: uma mensagem multicast para um grupo pode ser
utilizada para notificar o acontecimento de um determinado evento;

' Um grupo de processos e' um conjunto dinâmico de processos agrupados para um determinado Em. Um grupo
pode ser fechado ou aberto [TAN95]. Um grupo fechado e aquele que apenas os processos pertencentes ao grupo
podem enviar mensagens ao grupo. Esse tipo de grupo é geralmente utilizado para o processamento paralelo. Grupos
abertos. por sua YGZ, Sãº 05 que permitem que processos não pertencentes 30 grupo enviem mensagens &] ESSE grupo.



CAPÍTULO 3 - SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 26

. busca de melhor desempenho através de dados replicados: o

desempenho do sistema pode ser incrementado através da replicação de
dados, os quais podem ser atualizados a partir de mensagens multicast.

3.5. Considerações Finais
A popularidade dos sistemas distribuídos tem crescido muito nas últimas

décadas, caracterizando uma área em constante evolução e pesquisa, estimulada
pelas grandes vantagens que esses sistemas oferecem.

As principais características desses sistemas são o compartilhamento de
recursos, abertura, concorrência, escalabilidade, tolerância a falhas e transparênCIa.
Dentre elas, a transparência é a mais significativa e a mais discutida na literatura.

Tentando alcançar essas características, vários modelos arquiteturais foram
propostos, resultando em projetos que apresentam propósitos e níveis de
confiabilidade e desempenho diferentes, de acordo com os recursos utilizados em nível
de hardware e software.

A literatura cita vários exemplos de sistemas, cada um apresentando
características próprias de implementação e funcionamento. Entre eles, podem-se citar
o Amoeba, Chorus, Mach e ambientes middleware' como o DCE [TAN95, COU94].

Com a grande evolução dos processadores e redes de comunicação, os
sistemas distribuidos tornam-se uma alternativa viável para que outras áreas da
computação se beneficiem das vantagens encontradas nesses sistemas. A

computação paralela e uma dessas áreas que busca, através do uso de sistemas
distribuidos, obter uma maior relação custo/benefício na implementação de aplicações
paralelas.

O próximo Capitulo 4 discute a possível integração de sistemas distribuidos com
a computação paralela, citando os objetivos e vantagens dessa união.

“

Middleware consiste em um sistema que está entre um conjunto de aplicações específicas e um sistema
operacional genérico.



CAPÍTULO 4

COMPUTAÇÃO PARALELA DISTRIBUÍDA

Este capítulo discute as principais tópicos relacionados com a utilização de sistemas
distribuídos como ambiente de execução de aplicações paralelas, através das seguintes seções:
ambientes de passagem de mensagens, Parallel Virtual Machine (PVM) e PVM para
Windows95.

4.1. Considerações Iniciais
A necessidade da existência do compartilhamento de recursos foi um dos

motivos principais para o surgimento de sistemas distribuídos. Com o desenvolvimento
das tecnologias de rede, tornou-se possível a implementação desses sistemas com
vantagens em relação aos sistemas centralizados. Dentre essas vantagens, podem-se
citar escalabilidade, baixo custo e confiabilidade. Com a disponibilidade de
computadores pessoais e estações de trabalho de maior potência computacional,
redes com maiores velocidades e o desenvolvimento de software distribuído, tornou-se
possível também alcançar um desempenho satisfatório com o uso dos sistemas
distribuídos [COU94, TAN95, ZAL91].

Essa caracterização do desempenho como uma vantagem dos sistemas
distribuídos, torna a utilização da computação paralela nesses sistemas uma
alternativa viável e cada vez mais empregada na busca de soluções para problemas
que necessitam de uma maior potência computacional. Com o uso da computação
paralela sobre sistemas distribuídos é possível a paralelização de aplicações com
sucesso, principalmente quando são encontradas granulação grossa e pouca
comunicação entre os processos [ZAL91].

A computação paralela distribuida é possível através da utilização de ambientes
de passagem de mensagens, que, em constante evolução, tentam explorar as
vantagens dos sistemas distribuidos, proporcionando o desenvolvimento de aplicações
paralelas eficientes a um baixo custo, se comparadas às aplicações que utilizam
máquinas verdadeiramente paralelas.

4.2. Ambientes de Passagem de Mensagens
Passagem de mensagens ou troca de mensagens (Message Passing) consiste

em um conjunto de paradigmas que torna possível a comunicação e a sincronização
entre processos quando não existe companilhamento de memória [MCBQ4].
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Para permitir que linguagens sequenciais, como O e Fortran, incorporassem
esses paradigmas, foram definidas extensões para essas linguagens, geralmente na
forma de bibliotecas, chamadas de ambientes de passagem de mensagens.

Desenvolvidos inicialmente para máquinas com processamento massivamente
paralelo (MPP), esses ambientes foram construídos para uso específico nas
arquiteturas em que eles eram utilizados, gerando vários sistemas independentes e
incompatíveis entre si. Exemplos desses sistemas são o CROS da Ca/tech, NX1 e NX2
da Intel, .PSE da nCUBE, EUl da IBM, CS da Meiko e CMMD da Thinking Machines
[MCBQ4].

Esse forte vínculo entre a arquitetura e o ambiente de passagem de mensagens
implicava em aplicações de portabilidade muito reduzida. Para tentar solucionar esse
problema, foram definidas as plataformas de portabilidade. Uma plataforma de
portabilidade consiste em um ambiente de passagem de mensagens que é
implementado em várias arquiteturas, possibilitando que as aplicações paralelas
possuam portabilidade entre essas arquiteturas. Além disso, o surgimento das
plataformas de portabilidade tornou possível a computação paralela em sistemas
distribuidos, em virtude da adeqiiabilidade dessas plataformas para ambientes
heterogêneos.

Essa heterogeneidade representa alguns problemas na implementação de
plataformas de portabilidade, manifestando-se na arquitetura, formato de dados,
velocidade de processamento, carga de trabalho de cada máquina e carga na rede de
comunicação [BEG94]. Apesar disso, a computação paralela distribuída em ambientes
heterogêneos apresenta algumas vantagens [BEC594]:

. o custo da computação é reduzido corn a utilização do hardware existente;

. é possível uma otimização do desempenho, atribuindo tarefas específicas
para as arquiteturas mais apropriadas;

. a potência computacional do sistema pode ser incrementada, se necessário,
sem ocasionar maiores problemas para o sistema;

o o programador pode utilizar o ambiente de trabalho que ele já está
familiarizado (compiladores, editor de textos, etc.);

o o trabalho cooperativo é facilitado.

4.2.1. Exemplos de Ambientes de Passagem de Mensagens
Esta seção apresenta alguns exemplos de ambientes de passagem de

mensagens para sistemas heterogêneos.

& O sistema P4 representa o primeiro esforço para o desenvolvimento de
plataformas de portabilidade. Começou a ser desenvolvido em 1984 no Argonne
National Laboratorye foi reformulado em 1989 com objetivo de melhor adequaçãº aos
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sistemas heterogêneos e de incorporar as novas tendências dos ambientes de
passagem de mensagens.

A troca de mensagens é possibilitada por uma biblioteca de macros. Cada
implementação dessa biblioteca é feita de modo a obter o maior desempenho da
arquitetura, conseguida através da simplicidade dos conceitos, suficientes entretanto
para o desenvolvimento de aplicações paralelas [BEGQ4, MCBQ4, SOU96].

Existem implementações do ambiente P4 para arquiteturas MIMD de memória
distribuída e memória compartilhada. Para arquiteturas de memória compartilhada, o
P4 fornece um modelo semelhante a monitores para acesso a dados compartilhados.
Em arquiteturas de memória distribuída, são disponibilizadas primitivas do tipo
send/receive para a troca de mensagens. Uma restrição do P4 existe nessas
primitivas, que são sempre bloqueantes. Por outro lado, a flexibilidade para a geração
de processos caracteriza uma vantagem do sistema P4 [MCBQ4]. O suporte para
ambientes heterogêneos é viabilizado pela utilização do padrão XDR.

PARMACS. PARMACS é um ambiente de passagem de mensagens baseado
em macros, desenvolvido inicialmente a partir do ambiente P4. Implementado em
máquinas MIMD, máquinas com MPP e redes de estações de trabalho, o modelo
PARMACS é baseado em memória local, isto é, não existem variáveis globais
compartilhadas, sendo que toda a comunicação entre processos é feita através da
troca de mensagens [MCBQ4].

Essa troca de mensagens pode ser síncrona ou assíncrona. Assim como o P4,
existe a utilização do padrão de representação de dados XDR para permitir a
comunicação entre arquiteturas que possuem diferentes tipos de representações de
dados.

EXPRESS. O ambiente EXPRESS é um produto da Parasoft Company, sendo
implementado em uma grande variedade de arquiteturas MIMD com memória
distribuída, com o objetivo de incrementar o desempenho para cada tipo de arquitetura
[ALM94].

O EXPRESS considera os problemas de E/S paralela e balanceamento de
carga dinâmico, fatores que são ignorados pela maioria dos ambientes de passagem
de mensagens [MCBQ4].

LINDA. Com uma abordagem diferente dos outros ambientes, LINDA

implementa um sistema de memória virtual associativa chamado de espaço de tuplas,
sobre o qual são definidas operações para gerenciamento, sincronização e
comunicação entre processos. Possuindo implementações para estações de trabalho e
máquinas paralelas com memória compartilhada e distribuída, LINDA constitui uma
alternativa interessante para resolver problemas onde existem muitos processos por nó
de processamento [MCBQ4].
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PVA/I. O PVM (Parallel Virtual Machine) representa um exemplo bem sucedido

de uma plataforma de passagem de mensagens para ambientes heterogêneos
[MCB94]. Devido a relevância para este trabalho, O PVM é discutido com maiores
detalhes na seção 4.3.

ALPL O MPI (Message Passing Interface) representa um padrão de interface de
passagem de mensagens que utiliza máquinas MIMD com memória distribuída,
definido a partir de uma série de reuniões entre 1992 e 1994 pelo comitê MPI. Esse
comitê é formado por membros de universidades, laboratórios e fabricantes de
máquinas com MPP [FOS95, MCBQ4].

O MPI fornece para a aplicação um conjunto flexível de rotinas de comunicação,
sendo função do programador escolher aquela que apresenta melhor adequabilidade
para a arquitetura que será utilizada. É possível também a criação de grupos de
processos e a comunicação coletiva entre processos.

4.3. Parallel Virtual Machine (PVM)
PVM (Parallel Virtual Machine) é um conjunto integrado de ferramentas de

software e bibliotecas que emulam um sistema computacional concorrente
heterogêneo, flexível e de propósito geral [BEG94].

O projeto PVM foi iniciado em 1989, no Oak Ridge National Laboratory. A

primeira versão (PVM 1.0), foi desenvolvida por Vaidy Sunderam e Al Geist, sendo
utilizada apenas pelo laboratório e não disponibilizada para outras instituições. A

segunda versão (PVM 2.0), contou com o auxílio da Universidade do Tennessee no
desenvolvimento e uma atualização em Março de 1991, ano em que o PVM começou
a ser utilizado em aplicações científicas. Após a verificação de alguns problemas, o
código foi completamente reescrito, gerando a terceira versão do sistema PVM
(PVM 3.0), que começou a ser distribuído como um software de domínio público, fato
que contribuiu significativamente para a sua divulgação e difusão. A partir daí, várias
atualizações foram feitas, sendo que a versão mais recente é a PVM 3.4.

Os princípios em que o PVM é baseado são os seguintes [BEGQ4]:

. Coleção de máquinas (host' pool) configurada pelo usuário: as
aplicações são executadas em um conjunto de máquinas selecionadas de
maneira dinâmica pelo usuário;

. Transparência de acesso ao hardware: a aplicação enxerga o hardware
como uma coleção de elementos de processamento virtuais, sendo possível
a atribuição de tarefas para as arquiteturas mais apropriadas;

' O termo host é utilizado. para designar qualquer um dos elementos de processamento (por exemplo uma estação de
trabalho) que compõe a máquina virtual.
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. Computação baseada em processos: a unidade de paralelismo do PVM é
uma tarefa1 que alterna sua execução sequencial entre computação e
comunicação, sendo possível a execução de mais de uma tarefa em um
elemento de processamento virtual;

. Passagem de mensagens: a coleção de tarefas que estão sendo
executadas cooperam entre si, enviando e recebendo mensagens entre elas,
sendo que o tamanho dessas mensagens é limitado apenas pelos recursos
do sistema (memória disponível);

'

. Suporte a ambientes heterogêneos: o sistema PVM dá suporte a
heterogeneidade em nível de arquiteturas de computadores, redes de
comunicação e aplicações. Mensagens de máquinas com diferentes
representações de dados podem ser trocadas e corretamente interpretadas.

O sistema PVM consiste basicamente em duas partes. A primeira parte é o
PVM daemonº (pvmdS ou pvmd), que reside em todas as máquinas que fazem parte
da máquina virtual. Quando o usuário necessita executar uma aplicação utilizando o
PVM, ele precisa iniciar o processo PVM daemon, através da linha de comando ou da
aplicação, nas máquinas que serão utilizadas. Vários usuários podem configurar suas
máquinas virtuais próprias, sem que uma interfira na máquina virtual de outro usuário
[BEG94]. O PVM daemon é discutido com maiores detalhes na seção 4.3.3.

A segunda parte consiste na biblioteca de comunicação PVM (Libpvm), que
deve ser encadeada (linked) com as aplicações que são desenvolvidas. Essa
biblioteca disponibiliza as rotinas para comunicação, gerenciamento dinâmico e
sincronização entre processos. Maiores detalhes da Libpvm são apresentados na
seção 4.3.4.

4.3.1. O Modelo PVM
O modelo computacional do PVM considera que uma aplicação é composta de

várias tarefas, sendo que cada uma delas é responsável pela execução de uma parte
do trabalho a ser efetuado. Assume-se também que qualquer tarefa pode enviar
mensagens para outra tarefa e não existe um limite para o tamanho e quantidade
dessas mensagens [SUN94].

O processo de paralelização de uma aplicação pode ser feito utilizando dois
métodos: o paralelismo funcional e o paralelismo de dados [BE694].

' Na terminologia PVM, uma tarefa é uma abstração similar aos processos no sistema UNIX, que representa o
processo em execução e a estrutura necessária para efetivar a troca de mensagens.
2 De acordo com a terminologia UNIX, daemon é um processo que é executado em background, atendendo
requisições e/ou disponibilizando determinados serviços. Possui finalidade e funcionalidade similares aos processos
servidores no modelo cliente/servidor.
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Conhecido também como paradigma MPMD (Multiple Program Multiple Data), 0
paralelismo funcional existe quando a aplicação é dividida através de suas funções,
sendo que cada tarefa desempenha um serviço diferente.

O paralelismo de dados ou paradigma SPMD (Single Program Multiple Data),
apresenta o mesmo programa sendo executado em todos os elementos de
processamento da máquina virtual, mas com diferentes dados e não obrigatoriamente
com fluxos de execução idênticos.

O PVM possibilita também que esses dois métodos sejam utilizados em
conjunto, caracterizando um modelo hibrido (Figura 4.1).

Entrada e
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Computador 1/

Grupo ]

Ponte /
RoteadorxxComputador

2

Grupo 2

MPP

)'
PVM/'
VÍSãO , xxUniforme xx
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Máquina Virtual ). “xx Grupo 3
Multiprogramada x ('ª)

Figura 4.1 - O PVM. (a) Modelo Computacional (b) Visão Arquitetura] (Fonte: [BEG94])

4.3.2. Grupos Dinâmicos de Tarefas
Todas as tarefas que estão sendo executadas no PVM possuem um

identificador inteiro único, chamado de identificador de tarefas (TID - task identifier),
fornecido para a aplicação pelo PVM daemon. Mensagens são enviadas e recebidas
especificando as tarefas envolvidas pelo seu TID.

Existem situações em que é natural à aplicação que exista o agrupamento entre
as tarefas. Para isso, o PVM disponibiliza funções para a criação e gerenciamento de
grupos dinâmicos. Através delas, o usuário pode identificar as tarefas por meio de
números naturais variando de 0 (zero) a p - 1, onde p e' o número de tarefas
envolvidas na computação.

As funções para gerenciamento de grupos são implementadas de forma a
obedecer uma das filosofias principais do PVM. & transparência. Toda a estrutura
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destinada a esse gerenciamento é iniciada no momento em que a aplicação utiliza os
grupos dinâmicos. o que implica em uma redução no desempenho [BEG94].

No PVM, os grupos podem ser sobrepostos e as tarefas podem enviar
mensagens a quaisquer grupos, mesmo para grupos dos quais elas não sejam
membros. As tarefas podem entrar ou sair do grupo sem a necessidade de enviar
mensagens para as outras tarefas.

4.3.3. O PVM Daemon
Um processo PVM daemon é executado em cada elemento de processamento

virtual que compõe a máquina virtual. Atuando como roteador e controlador de
mensagens, 0 PVM daemon fornece um ponto de contato, autenticação, controle de
processos e detecção de falhas.

O primeiro PVM daemon executado é chamado de mestre, enquanto os outros
são chamados de escravos. Durante a execução normal, não existem grandes
diferenças estruturais entre os dois. A única diferença é que apenas o PVM daemon
mestre pode efetuar as operações de gerenciamento, como iniciar outros daemon e
anexá-Ios à configuração atual da máquina paralela virtual.

No caso de falha em um PVM daemon escravo, o mesmo é marcado como
morto pelo daemon mestre, que em intervalos de tempo regulares envia mensagens
aos escravos para verificar se esses estão funcionando corretamente. Se o PVM
daemon mestre falhar, toda a máquina virtual pára a sua execução.

Para armazenar informações a respeito da máquina virtual, o PVM daemon
mantém algumas estruturas de dados. Entre elas estão as tabelas de hosts e a tabela
de tarefas, que armazenam informações a respeito das tarefas que estão sendo
executadas. Estruturas de dados para a manipulação de filas de pacotes e mensagens
são incorporadas às tabelas de tarefas, além de salvadores de contexto (wait
contexts), que permitem a manipulação consistente da informação durante o
processamento multitarefa executado no PVM daemon [BEGQ4, SOU96].

4.3.4. A Livam
A Libpvm consiste em um conjunto de funções (biblioteca) que implementa a

interface entre a aplicação e o PVM. Através da Libpvm, a aplicação pode conectar-se
ao seu reSpectivo PVM daemon, e, consequentemente, unir—se à máquina virtual. Na
biblioteca de comunicação são implementadas também todas as funções para
gerenciamento da troca de mensagens: rotinas para criação de buffers, codificação,
envio e recebimento. Através dessas rotinas, uma tarefa pode comunicar-se com
outras tarefas. Maiores detalhes de como essa comunicação é efetuada são
apresentados na seção 4.3.5.



CAPÍTULO 4 - COMPUTAÇÃO PARALELA DISTRIB UÍDA 34

A Libpvm, escrita na linguagem C, permite o desenvolvimento de aplicações nas
linguagens C, C++ e Fortran. A versão da Libpvm para Fortran (libfpvm3.a) é também
escrita em C, possuindo uma interface para o usuário no padrão de chamadas de
funções Fortran. Dessa forma, é possível o encadeamento da aplicação (escrita em
Fortran) com a Libpvm (escrita em C) [BEGQ4].

4.3.5. Comunicação
O processo de envio de uma mensagem no PVM envolve três fases principais: a

criação do buffer de envio, a preparação da mensagem e o envio efetivo da mensagem
para a outra tarefa. A tarefa receptora recebe a mensagem através de uma função que
retira a mensagem do buffer, residente no host receptor da mensagem. As funções
para recebimento de mensagens podem aceitar quaisquer mensagens, qualquer
mensagem de um host específico, qualquer mensagem com um identificador
específico ou apenas mensagens de um hoste identificador específicos [BEG94].

As formas de comunicação existentes no PVM são o send bloqueante
assíncrono, receive bloqueante assíncrono e receive não bloqueante.

O send bloqueante assíncrono retorna tão logo o buffer de transmissão esteja
disponível para ser utilizado novamente pela aplicação, não dependendo da execução
de um receive para poder retornar. O send bloqueia o processo quando o tamanho da
mensagem exceder o tamanho do buffer de envio e precisar ser dividida. Nesse caso,
é necessário que o host receptor execute um receive para liberar o buffer, permitindo
assim a continuidade do envio da mensagem.

O receive bloqueante retorna apenas quando existem dados no buffer de
recepção. A versão não bloqueante dessa função permite apenas a verificação desse
buffer, retornando um código que indica se existem ou não mensagens no buffer.

Além da comunicação ponto-a-ponto, o PVM disponibiliza para a aplicação as
formas broadcasting (envio de uma mensagem para um grupo de tarefas definido pelo
usuário) e multicasting (envio de uma mensagem para um conjunto de tarefas) para
envio de mensagens. A comunicação disponibilizada pelo PVM é implementada
através dos protocolos TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram
Protocol), utilizando como ponto de acesso a interface de sockets.

O protocolo TCP é utilizado para a comunicação entre as tarefas e o PVM

daemon, devido a confiabilidade que esse protocolo possui. Já a comunicação entre os
PVM daemon é implementada utilizando o protocolo UDP. Para esse caso não foi
utilizado o protocolo TCP por três motivos principais [BEGQ4]:

. O primeiro é a consideração do crescimento em escala, pois o TCP
consome um descritor de arquivos para cada transmissão aberta, recurso
que é limitado em alguns sistemas operacionais. Utilizando o protocolo UDP,
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um descritor aberto (socket) pode comunicar-se com qualquer outro socket
remoto;

' O segundo é o tempo extra necessário para estabelecer uma conexão TCP,
que é significativo, principalmente durante a troca de mensagens de
tamanho pequeno;

o O último motivo é a tolerância a falhas. São utilizados timeouts para verificar
se um PVM daemon está com problemas. O protocolo TCP possui algumas
opções para realizar esse trabalho, mas não existe uma flexibilidade
adequada no que diz respeito ao controle dos parâmetros.

O padrão XDR é utilizado quando existe comunicação em ambientes
heterogêneos. Essa utilização é muitas vezes necessária e gera tempos adicionais na
transmissão da mensagem, devido às sobrecargas impostas para a codificação da
mensagem pelo processo emissor e a decodificação da mensagem pelo processo
receptor.

As mensagens podem variar o seu tamanho dinamicamente, sem a necessidade
de que seja conhecido de antemão o seu tamanho máximo. Todas as funções de
preparação da mensagem utilizam blocos de memória (ou de acordo com a
terminologia PVM, fragmentos) de tamanho relacionado com a mensagem que será
enviada. Esses fragmentos são chamados de databufs (Figura 4.2) e são organizados
através de descritores de fragmentos (struct frag).

4064 bytesSlibytesl 16 bytes
|
16 bytes

'
I I !

,

.

?
l

l

|

c'a'is.

Frag, Mens.
Contador ,

fr_buf fr_dat

Figura 4.2 - Estrutura do databuf (Fonte: [SOU96])

Os databufs são compostos de um cabeçalho de 32 bytes de tamanho, um
contador de referência (8 bytes) e uma porção de tamanho variável de dados
(Figura 4.2). O tamanho de cada databuf é configurado em tempo de compilação,
podendo ser alterado pela aplicação através da função pvm_setopt ( ). Para a maioria
das plataformas, o valor inicial é 4096 bytes (dados e cabeçalhos), mais 8 bytes para o
contador de referências [SOUQG]. Logo, as mensagens trocadas entre as tarefas PVM
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são fragmentadas em mensagens de tamanho máximo igual ao tamanho máximo de
um databuf, menos o tamanho do cabeçalho (32 bytes). Após essa fragmentação, os
dados são enviados pela rede, através dos protocolos TCP ou UDP. Por exemplo, se
uma tarefa deseja enviar 4096 bytes de dados para uma outra tarefa, o PVM

fragmentará essa mensagem em dois databufs: um com 4064 bytes de dados e um
outro com 32 bytes de dados. Esse processo de fragmentação é transparente ao
usuano.

Para unir os databufs que compõem as mensagens, cada estrutura frag possui
um ponteiro para o bloco de dados (fr_dat), o tamanho sendo utilizado (fr_len), um
ponteiro para o início do databuf (fr_buf) e o seu tamanho máximo (fr_max) (Figuras
4.3 e 4.4). Cada estrutura frag referencia um databufe o conjunto das estruturas frag é
organizado através de uma lista duplamente encadeada, com uma estrutura frag
atuando como cabeça da lista [SOU96].
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Mensagens struct Vetor com as funções para
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databuf databuf databuf

Figura 4.3 - Estrutura de controle de mensagens na Libpvm (Fonte: [SOU96])

As estruturas utilizadas pelo PVM daemon e pela Libpvm são basicamente as
mesmas. O que difere é o gerenciamento. Na Libpvm, toda mensagem é identificada
através de um índice chamado de MID (Message lndentifief), que referencia uma
posição na tabela de mensagens. Cada posição na tabela de mensagens referencia
uma estrutura (struct umbuf), capaz de agrupar todas as estruturas frag que unem
os databufs. A estrutura umbuf armazena informações a respeito da mensagem, por
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exemplo tamanho total, origem, destino, rótulo (tag), padrão de codificação e
endereços das estruturas frag (Figura 4.3).

Como o PVM daemon apenas efetua o gerenciamento e o roteamento das
mensagens, ele não mantém cópia de várias mensagens ao mesmo tempo. O que
existe nesse caso é uma estrutura (struct mesg), responsável por organizar as
diversas estruturas frag de uma mensagem (Figura 44).

struct
mesg

len
tag
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dst
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— Fragmento[+_—!LlStª de Atual
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l

i +

databuf databuf databuf

Figura 4.4 - Estruturas de Controle das Mensagens no Pvmd (Fonte: [SOU96])

4.3.6. PVM em Sistemas com Multiprocessadores
Inicialmente desenvolvido para estações de trabalho UNIX, o PVM pode ser

utilizado também em máquinas multiprocessadas, com memória distribuída e memória
compartilhada [BEGQ4].

No caso de máquinas multiprocessadas com memória distribuída, a
portabilidade da aplicação é conseguida de maneira natural, devido ao fato de que as
funções para passagem de mensagens no PVM são mapeadas diretamente para as
chamadas do sistema (system cal/s) nativas dessas arquiteturas.

Em máquinas multiprocessadas com memória compartilhada, a passagem de
mensagens pode ser efetuada através da utilização de buffers residentes na memória
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compartilhada. O acesso a esses buffers deve ser sincronizado através de primitivas
que implementam exclusão mútua.

4.4. PVM para Window895 (PVM-W95)
O PVM-WQS (PVM para Windows95) é uma implementação do "sistema PVM

que fornece os subsídios necessários para o desenvolvimento e execução de
aplicações concorrentes em computadores pessoais (PCs), interligados por uma rede
de comunicação e executando o sistema operacional Windowsgã. Essa
implementação tem como objetivo viabilizar a computação paralela para um número
maior de usuários, que muitas vezes não possuem uma plataforma UNIX (conjunto de
estações de trabalho RISC ou redes de microcomputadores executando o sistema
operacional LINUX) e/ou computadores paralelos [SAN96, SOU96].

Desenvolvido a partir dos códigos fontes do PVM, o PVM-WQS incorpora os
mesmos princípios do modelo PVM. Devido a esses fatores, a portabilidade das
aplicações desenvolvidas no PVM foi mantida, assim como a possibilidade da
utilização de plataformas heterogêneas. Com o objetivo de diminuir o custo na
manutenção do código, foram incluídos na implementação conceitos do paradigma de
orientação a objetos. Os principais conceitos utilizados foram a abstração.
encapsulamento, polimorfismo e herança [WIE91].

Utilizando esses conceitos, o código do PVM—WQS foi estruturado através de
4 classes principais: TaskCom, Pvaase, PmeCtrl e PvaCtrI. A separação do
código em função do PVM daemon e da biblioteca Libpvm foi um fator que influenciou
diretamente na escolha dessa estrutura de classes [SAN96. SOU96] (Figura 4.5).

Nas seções 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 são discutidas as classes Taskcom, PvaCtrI e
PmeCtr/ respectivamente.

Na classe Pvaase está inserido o código que é utilizado pelo PVM daemon e
pela Libpvm. Essa classe implementa os procedimentos e estruturas de dados
responsáveis pela manipulação das mensagens, as funções de tratamento de
cabeçalhos (headers) de cada pacote da mensagem e os procedimentos de
manipulação de arquivos e diretórios utilizados para a configuração da máquina
paralela virtual.

'

Esses procedimentos e estruturas são encapsulados e herdados pelas classes
PvaCtr/ (responsável pelo PVM daemon) e PmeCtr/ (responsável pela Libpvm). A

comunicação torna-se disponivel para essa classe através da herança da classe
TaskCom, discutida a seguir.
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Figura 4.5 - Estrutura de Classes. (a) Libpvm (b) Pvmd (Fonte: [SOU96])

4.4.1. Comunicação no PVM-W95
Com o objetivo de tornar o código do PVM—W95 completamente independente

do protocolo de comunicação utilizado, foi criada uma classe responsável por
implementar a comunicação entre processos. Essa classe é a TaskCom, que possui 28
métodos, passados por herança para a classe Pvaase e responsáveis pela interface
entre o PVM-W95 e o protocolo de comunicação [SAN96, SOU96]. A versão atual do
PVM-WQS utiliza a interface Winsock [BON95], disponível através de uma biblioteca de
ligação dinâmica (.dll), que viabiliza para a aplicação um ponto de acesso à pilha de
protocolos TCP/IP (Figura 4.6).

Os únicos dados manipulados pela classe TaskCom são:

o os endereços para o envio e recebimento de mensagens, para os protocolos
TCP e UDP;

. a cadeia de caracteres que representa os dados que serão enviados. Essa
cadeia contém os cabeçalhos e os dados a serem enviados.

4.4.2. O PVM daemon no PVM-W95
O PVM daemon no PVM-W95 é implementado através da classe PvaCtrl, que

herda da classe Pvaase toda a estrutura necessária para viabilizar a comunicação e
manipulação dos dados que compõem as mensagens. Através da classe PvaCtrl é
possível [SAN96, SOU96]:
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efetuar a configuração do PVM daemon, como a criação dos mecanismos de
comunicação entre os processos e fornecer os endereços IP;

controlar o roteamento das mensagens trocadas entre os PVM daemon e
tarefas ou com outros PVM daemons;

manter as filas de mensagens e pacotes utilizadas pelo PVM daemon;

criar e manter atualizadas as tabelas de hosts e tarefas;

estabelecer e executar o protocolo de comunicação entre os PVM daemon e
entre o PVM daemon e tarefas;

criar e manter os salvadores de contexto utilizados pelo processamento
multitarefa executado no PVM daemon;

criar novos PVM daemon (caso seja o mestre).

l .PmeÇtrl 99 .PVmDCtrl.
Pvaase

T

TaskCom

WinSock 1.1

(wsock32.dll)

1 l Í

——> Herança entre Classes

—> Requisição/Resposta #
Figura 4.6 - Representação Gráfica da Classe TaskCom (Fonte: [SOU96])

4.4.3. A Libpvm no PVM-W95
No PVM-WQS, & Libpvm é disponível através de uma biblioteca de ligação

dinâmica (.dll). Ela é composta pela classe PmeCtrl, que herda da Pvaase os
métodos e estruturas necessários para a manipulação das mensagens, de modo que a
interface para a aplicação é composta apenas pelas funções que efetuam o acesso
aos métodos disponíveis na PmeCtr/ [SAN96, SOU96].

A classe PmeCtr/ é responsável por [SAN96. SOU96]:
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o implementar os codificadores e decodificadores utilizados para a troca de
mensagens em ambientes heterogêneos;

. efetuar a conexão e liberação das tarefas no PVM daemon;

. controlar e manter as mensagens trocadas entre as tarefas e o PVM daemon.
Para isso, a PmeCtrl utiliza protocolos específicos para permitir a
manutenção das mensagens;

. criar e gerenciar os grupos dinâmicos de tarefas.

4.5. Considerações Finais
A computação paralela em ambientes distribuidos através do uso de

plataformas de portabilidade constitui uma alternativa barata para a computação
paralela. Explorando o hardware existente, podem ser desenvolvidas aplicações
paralelas eficientes e com um custo relativamente baixo, e muitas vezes com software
familiar a equipe de desenvolvimento [MCBQ4, SOU96]. Ambientes como MPI e PVM
constituem exemplos desses ambientes, que buscam conciliar as vantagens dos
sistemas distribuídos com a busca de desempenho da computação paralela.

O PVM, plataforma de portabilidade que cria a abstração de uma máquina
paralela virtual, possibilita que o usuário utilize os seus computadores existentes para
resolver problemas muito maiores, com um custo mínimo. Vários usuários já utilizam o
PVM para resolver importantes problemas científicos, industriais e médicos, além de
utilizar o PVM como uma ferramenta de apoio ao ensino da computação paralela.
Devido a sua grande utilização, o PVM constitui um padrão de fato para a computação
paralela distribuída [BEG94].

Com o objetivo de ampliar o conjunto de equipamentos que podem ser utilizados
pelo PVM e fornecer mais uma alternativa de baixo custo para a computação paralela,
foram desenvolvidas implementações do PVM para permitir a execução de aplicações
paralelas em computadores pessoais interligados por uma rede de comunicação e
executando o sistema operacional Window395. Exemplos dessas implementações,
desenvolvidas concorrentemente e independentemente, são o WPVM [ALV95]
(desenvolvido na Universidade de Coimbra, Portugal), o PVM para Windows [FI896]
(desenvolvido pelo PVM team) e o PVM-WQS [SAN96, SOU96], desenvolvido pelo
grupo de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente (LaSD) do Instituto de
Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMSC), Universidade de São Paulo (USP).

O PVM—WQS constitui um ambiente estável, permitindo que sejam desenvolvidas
aplicações paralelas com speedup satisfatório [SAN96, SOU96].



CAPÍTULO 5

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PLATAFORMAS DE
PORTABILIDADE

Este capítulo discute os principais conceitos e técnicas envolvidos na avaliação de
desempenho de uma plataforma de portabilidade, através das seguintes seções: medidas de

desempenho, instrumentação do desempenho em sistemas paralelos e benchmarks.

5.1. Considerações Iniciais
O uso da computação paralela distribuída atualmente é visível em várias áreas.

Seja na área comercial, na indústria ou na área científica, plataformas de portabilidade
possuem grande aceitação por permitirem um meio barato e eficiente para a
implementação de diferentes aplicações paralelas, permitindo dessa forma a resolução
dos mais diversos problemas. Exemplos dessas plataformas são o PVM e MPI, que
possuem características que o usuário espera encontrar em um ambiente de
passagem de mensagens.

Facilidade do uso, portabilidade do código desenvolvido, aplicabilidade e a
possibilidade de crescimento em escala são exemplos dessas características. Embora
sejam importantes, na maioria1 das vezes essas características são substituídas por
apenas uma: o desempenho. isto é, o usuário utiliza a computação paralela para que a
sua(s) aplicação(es) obtenha(m) um melhor desempenho, esperando que o tempo de
processamento seja reduzido e o tempo de resposta melhorado. Logo, é importante
para o usuário que sua aplicação possua portabilidade. mas o desempenho sempre
representa um fator crítico.

A melhoria no desempenho, usualmente verificada pelo speedup obtido na
execução da aplicação, demonstra o quanto é vantajosa a utilização de plataformas de
portabilidade. Mas e se o speedup obtido não for satisfatório?

O desempenho obtido na execução de uma aplicação depende dos elementos
programa de aplicação, sistema operacional e hardware, assim como dos padrões de
interação que são assumidos entre eles [REE93]. Em sistemas paralelos, as interações
envolvem alguns ou vários elementos de processamento, que cooperam
dinamicamente para a resolução de problemas específicos. Logo, a identificação dos

' Para determinados casos. o desempenho não representa o principal objetivo da utilização de plataformas de
portabilidade. 0 ensino ou treinamento de programação concorrente constitui um exemplo desses casos: não se
busca um meio para incrementar o desempenho de aplicações específicas. e sim uma ferramenta de apoio ao ensino
das técnicas. conceitos e paradigmas envolvidos na computação paralela.
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fatores que degradam o desempenho depende de vários aspectos, sejam eles
relacionados com o software ou com o hardware utilizado.

Este capítulo apresenta algumas medidas, conceitos e técnicas envolvidos para
a avaliação do desempenho e para a identificação de problemas de uma plataforma de
portabilidade. Na seção 5.2 são discutidas algumas medidas utilizadas para avaliação
do desempenho de um ambiente de passagem de mensagens. A seção 5.3 apresenta
um modelo para a instrumentação do desempenho em sistemas paralelos. mantendo
um enfoque para ambientes de passagem de mensagens e a seção 5.4 apresenta
alguns benchmarks utilizados para coletar informações sobre o desempenho.

5.2. Medidas de Desempenho
O desempenho de um ambiente de passagem de mensagens pode ser avaliado

considerando apenas o tempo de execução da aplicação desenvolvida, utilizando as
medidas citadas no Capítulo 2, seção 2.2.3 (speedup e eficiência). Embora sejam
amplamente utilizadas, essas medidas não apresentam uma adequabilidade
satisfatória quando se deseja enfatizar os tempos gastos pela biblioteca de
comunicação, armazenamento temporário (buffering) e codificação dos dados durante
a troca de mensagens [DIL95, DOU93, NEV96].

Devido a esse fato, surge a necessidade da utilização de medidas de
desempenho que representem esses tempos, fornecendo subsidios efetivos para uma
avaliação de desempenho de ambientes de passagem de mensagens.

As medidas de desempenho citadas nesta seção representam a sobrecarga
concentrada na camada de aplicação (considerando o modelo lSO/OSI [TAN95]).
Através da utilização de benchmarks, podem-se coletar informações que permitam a
avaliação dos efeitos das sobrecargas de software e da rede durante a troca de
mensagens.

A troca de uma mensagem pode ser dividida em três fases, cada uma
representando um período de tempo gerado pelas respectivas sobrecargas1 [DIL95]:

. Tempo de transmissão (Tsend(n)): representa o tempo gasto pelas funções
da biblioteca de comunicação no processamento da mensagem (por exemplo
acréscimo de cabeçalhos e cálculo de Checksum). Esse tempo é definido pela
sobrecarga imposta pela biblioteca de comunicação;

. Tempo de transposição da rede (Tnet(n)): após a preparação da mensagem,
o processo de transposição da rede de comunicação implica em uma
sobrecarga. O tempo Tnet(n) representa essa sobrecarga, gerada pelos
protocolos de comunicação (por exemplo TCP/|P);

' Nas equações citadas nesta seção, a variável n representa o tamanho. medido em bytes. da mensagem que está
sendo enviada ou recebida.
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o Tempo de recepção (T,ecv(n)): consiste no tempo gasto no processamento da
mensagem pelo receptor (por exemplo verificação de Checksum e retirada de
cabeçalhos). Esse tempo é definido pela sobrecarga imposta pela biblioteca
de comunicação.

Considerando essas fases, 0 tempo de transmissão de uma mensagem entre
dois processos A e B (TMB ) pode ser representado através da equação 5.1 [DIL95]:

TA_,B : Tsend(n) + Tnet(n) '" Trecv(n) (5-1)

A partir da equação 5.1 são definidas as medidas utilizadas para o cálculo das
sobrecargas impostas para efetuar a transferência de uma mensagem. Essas
medidas, discutidas com maiores detalhes nas próximas seções, são: atraso da
biblioteca de comunicação, atraso da comunicação ponto-a-ponto e throughput.

5.2.1. Atraso da Biblioteca de Comunicação
O atraso da biblioteca de comunicação (Libra/y Delay) representa a sobrecarga

imposta pela biblioteca de comunicação. Essa sobrecarga pode ser dividida em duas
fases principais: o tempo de preparação da mensagem (Tpack(n)) Pªrª º tratamento dª
heterogeneidade (por exemplo codificando a mensagem para o padrão XDR) e o
tempo de transmissão da mensagem (Tsend(n)). Considerando essas fases, a latência
da biblioteca de comunicação (T"b(n)) pode ser definida através da equação 5.2:

Tllb(n) : Tpack(n) + Tsend(n) + Tstart (52)
Nessa equação, Tstan representa a sobrecarga constante e independente do

tamanho da mensagem, que pode ser calculada pelo envio de uma mensagem de
tamanho nulo.

5.2.2. Atraso da Comunicação Ponto-a-Ponto
O atraso da comunicação ponto—a—ponto representa o tempo total de

transmissão da mensagem, incluindo o tempo de recepção e considerando o
desempenho dos protocolos de comunicação utilizados pela rede de comunicação.
Essa medida é definida pela equação 5.1.

A falta de sincronização entre as máquinas torna difícil o cálculo dessa medida.
utilizando apenas uma operação de comunicação. É necessário que seja calculado o
tempo de round-trip, que consiste no tempo de transmissão da mensagem pelo
processo transmissor (A) para o processo receptor (B) e o tempo da mesma operação
executada em sentido inverso, do processo B para o processo A. O tempo round-trip
(TAHB(n)) pode ser definido através da equação 5.3:
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TAHBU') : TA_,B(n) + TB'_,A(n) (5.3)

Considerando que os computadores em que os processos A e B são
» executados são homogêneos, pode-se definir o atraso de comunicação ponto-a-ponto
através da equação 5.4:

Ts=—— (5.4AB 2
)

Para que os tempos observados sejam os mais corretos possíveis, é necessário
que a concorrência seja minimizada nas máquinas envolvidas. No caso ideal tem—se

um processo em cada máquina (transmissor e receptor), reduzindo—se assim a
competição pelos recursos da máquina e do meio de comunicação, e,
consequentemente, influências externas.

Dillion, Santos e Guyard [DIL95] utilizam outra abordagem, considerando
também essas influências externas. As medidas são utilizadas e os tempos
observados em situações reais de utilização do sistema, com usuários compartilhando
recursos e transmitindo dados pela rede de comunicação. Essa abordagem é
interessante quando o objetivo é comparar ambientes diferentes ou diferentes
implementações de ambientes. Geralmente, quando o objetivo é avaliar o desempenho
para verificação de gargalos do sistema e fornecer subsídios para correções
posteriores, minimizar as influências externas e mais interessante.

5.2.3. Throughput
O throughput representa a taxa, geralmente expressa em Mbits/s, em que as

primitivas de comunicação podem transmitir uma mensagem de tamanho n em um
intervalo de tempo definido. O throughput (p(n)), medido em bytes/s, pode ser definido
a partir do atraso da comunicação ponto-a-ponto (TA_,B(n)):

p(n) = —"— (5.5)
TA-—>B(n)

Para resultados em Mbits/s, a equação 5.5 pode ser modificada para a
equação 5.6:

8*n
p(n) = ———-——— (5.6)

TAsntnrrwª

O throughput representa a quantidade de dados, em Mbits, que pode ser
transferida em 1 segundo, utilizando mensagens de tamanho n. Essa quantidade é
limitada pela capacidade de transmissão (bandwidth) do meio de comunicação, mas
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na prática apresenta valores menores, devido às sobrecargas de software e
congestionamento da rede.

5.3º Instrumentação do Desempenho em Sistemas Paralelos
O principal objetivo da instrumentação do desempenho é prover dados para que

seja verificado se o desempenho de uma plataforma de portabilidade é satisfatório e
fornecer subsídios que permitam identificar o que deve ser mudado ou corrigido no
sistema para incrementar o desempenho [REE93].

Um experimento de instrumentação de desempenho pode ser dividido em
quatro fases principais: construção das hipóteses, identificação dos pontos de medida,
instrumentação e medição, e análise dos dados (Figura 5.1).

Na construção das hipóteses, são levantadas as possíveis causas que
interferem no desempenho de um ambiente. Essa fase direciona as fases seguintes.
Por exemplo, o motivo para a perda de desempenho de uma determinada plataforma
de portabilidade pode ser o gerenciamento de memória do sistema operacional. A

partir dessa hipótese, a próxima fase pode identificar os possíveis pontos de medida
para coleta de dados que representem, por exemplo, o número de trocas de páginas,
faltas de páginas e taxa de ocupação da memória do sistema.

“_ Construção das Hipóteses

—- Identificação dos Pontos de Medida
Experimentação do Desempenho —

ª— Instrumentação e Medição

_ Análise dos Dados

Figura 5.1 - Fases do Processo de Instrumentação (Fonte: [REE93])

Na fase de identificação dos pontos de medida são verificados em quais pontos
do sistema a instrumentação fornece dados mais úteis para as hipóteses construídas e
informações para a avaliação de desempenho.

Na próxima fase, são efetuadas a instrumentação e medição dos dados. Nas
seções 5.3.1 e 5.3.2 são discutidos, respectivamente, os níveis principais de
instrumentação e as principais técnicas utilizadas nessa fase.

Na análise dos dados, é verificado se os dados são satisfatórios ou não. Nessa
fase decide-se sobre a necessidade de novas medições no sistema ou geração de
outras hipóteses.
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5.3.1. Níveis de Instrumentação
Como a Figura 5.2 sugere, a instrumentação do desempenho em plataformas

de portabilidade pode ser organizada em quatro níveis: aplicação, biblioteca de
comunicação, sistema operacional e hardware. De modo geral, instrumentação
aplica-se em um conjunto de níveis: para a maioria dos casos existe uma correlação
entre os níveis. Por exemplo, maximizar o tamanho dos vetores é o fator principal para
incrementar o desempenho na maioria das arquiteturas paralelas que possuem
processadores vetoriais organizados em pipeline. Uma instrumentação de
desempenho poderia incluir suporte em hardware para contar o número de operações
em ponto flutuante escalares e vetoriais, bem como uma instrumentação em software,
na aplicação, para registrar dados a respeito de quais procedimentos foram
executados. Combinando instrumentação em hardware e software, é possível
identificar quais são os fragmentos de código que necessitam ser otimizados ou
corrigidos [REE93].

As técnicas de instrumentação estão relacionadas com o nível que está sendo
analisado: hardware, sistema operacional, biblioteca de comunicação ou aplicação.
Capturar dados sobre o desempenho do hardware, sem um suporte também em
hardware pode ser muito difícil. Além disso, a instrumentação em hardware é limitada
em escopo e flexibilidade [REE93].

Em contraste, a instrumentação do desempenho em software é bem mais
flexível: as técnicas para captura de dados e os pontos de instrumentação podem
variar a medida que seja necessário.

Aplicação

Biblioteca de Comunicação

Sistema Operacional

Hardware

Figura 5.2 - Níveis para instrumentação do desempenho

5.3.2. Técnicas para Instrumentação do Desempenho
As técnicas básicas de coleta de dados para a avaliação de desempenho são

medida do tempo de execução (timing), contagem de eventos (counting), amostragem
(sampling) e rastreamento (tracing). Cada uma dessas técnicas possui determinados



CAPÍTULO 5 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PLATAFORMAS DE PORTABILIDADE 48

níveis de volume de informação, perturbação do sistema, precisão, complexidade de
implementação e, consequentemente, determinados escopos de aplicação.

. Medida do tempo de execução: essa técnica consiste basicamente em
coletar o tempo de execução do sistema, de modo agregado ou não. O
speedup, razão entre o tempo de execução sequencial e o tempo de execução
paralela, é um exemplo de tempo de execução agregado, que determina o
quanto o sistema se aproxima do caso ideal, mas não indica o local onde
possíveis otimizações devem ser feitas. Para isso, torna-se necessário medir
individualmente os tempos de execução dos componentes do sistema, isto é.
de maneira não agregada. Através da medida do tempo de execução não
agregada, pode-se determinar “onde” o sistema gasta a maior parte do seu
tempo de execução, mas muitas vezes não se determina “quando” ou “por
que”. Para efetuar a medida do tempo de execução, pode-se utilizar apenas
um tipo de função para coletar o tempo do sistema1, cuja precisão deve ser
compatível com o tempo que foi medido. Por exemplo, se um determinado
fragmento do sistema leva 60 microssegundos para ser executado, é difícil,
senão impossível, coletar tempos de execução do fragmento com uma função
que possua precisão em milissegundos. É importante também que a latência
da função de coleta de tempo do sistema seja baixa, para que não sejam
inseridas grandes perturbações no sistema, o que pode gerar resultados
incorretos. De maneira geral, se o tempo de execução é relativamente alto,
essa medida não necessita de grande suporte do sistema e não introduz
grandes perturbações.

oContagem de eventos: ao contrário da técnica anterior, a contagem de
eventos registra quantas vezes um determinado evento ocorreu, mas não
“onde” ou “por que”. Para implementar'um esquema para contagem de
eventos, é necessário apenas memória suficiente para armazenar um vetor de
contadores: durante a execução, quando um determinado evento ocorre. é
verificada sua posição no vetor e o respectivo contador é incrementado.

« Amostragem: consiste em uma aproximação da contagem de eventos, obtida
pela observação periódica do estado do sistema incrementando um contador
que corresponde ao estado do sistema observado no período. Um esquema
de amostragem é implementado de maneira similar à contagem de eventos
utilizando contadores que são incrementados quando são observados estados
do sistema.

. Rastreamento: essa técnica gera uma sequência de registro de eventos. onde
cada evento pode ser alguma atividade física ou lógica do sistema. Cada
registro possui basicamente os seguintes dados: qual ação ocorreu, o

' Como exemplo de função que permite coletar o tempo do sistema pode-se citar a função gettimeofdayO,
disponível na grande maioria dos ambientes operacionais UNIX.
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momento em que o evento ocorreu, onde ocorreu o evento e uma informação
adicional que define em que circunstâncias o evento ocorreu. Essa técnica
gera maiores perturbações no sistema e sua implementação é relativamente
mais complexa que as técnicas anteriores, mas é mais genérica e flexível.

5.3.3. Pontos de Instrumentação
Uma instrumentação inadequada pode perturbar o comportamento do sistema e

gerar dados incorretos sobre o desempenho. Logo, para que os resultados sejam
satisfatórios, a escolha dos pontos de instrumentação requer alguns cuidados. Reed
[REE93] cita três observações úteis para uma boa instrumentação. Primeiro, é
interessante começar com o menor conjunto possível de pontos de instrumentação e
inserir novos pontos após a análise dos dados previamente coletados. Segundo, na
instrumentação de estruturas de repetição aninhadas, verificar se o tempo de vida da
estrutura é relativamente maior que a sobrecarga da instrumentação. Finalmente,
observar que a instrumentação pode dificultar a otimização do código efetuada pelo
compilador: o código final gerado poderá ter menos otimizações que o código original.

Exemplos de instrumentação aplicados em nível de sistema operacional podem
ser a coleta dos tempos de chaveamento de contexto, interrupções e chamadas ao
sistema. A coleta de informações nesses pontos pode fornecer dados sobre a
interação das aplicações com o sistema e sobre a interação entre os componentes
internos do sistema operacional. Geralmente, poucos pontos de instrumentação são
utilizados e mudanças nos sen/iços do sistema (por exemplo sistema de arquivos) não
afetam & instrumentação. Embora os dados disponibilizados por esse tipo de
instrumentação sejam valiosos para a avaliação de desempenho, essa instrumentação
é dificil, senão impossível. em sistemas proprietários. Na maioria das vezes, não é
possivel o acesso ao código fonte do sistema. Alguns dados podem ser observados
através de chamadas ao sistema específicas, que retornam informações sobre o
desempenho. Mas, se não existir uma interface para essas chamadas e acesso ao
código fonte do'sistema, a tarefa de instrumentação, em nível de sistema operacional,
é impossibilitada.

Na aplicação, exemplos de pontos de instrumentação podem ser as entradas e
saídas de procedimentos ou funções, entradas e saídas de estruturas de repetição,
primitivas de sincronização em sistemas com memória compartilhada e primitivas para
passagem de mensagens em sistemas com memória distribuída. Os dados
observados tendem a ser menos específicos do que a instrumentação em nível de
sistema operacional, mas a instrumentação muitas vezes é possível mesmo quando
não estão disponíveis o código fonte ou informações mais detalhadas a respeito da
estrutura do sistema operacional.
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5.4. Benchmarks
Como citado anteriormente, para que sejam utilizadas as medidas para

avaliação do desempenho (por exemplo throughput) é necessária a execução de
benchmarks. A própria instrumentação, se não existirem ferramentas apropriadas para
a geração de uma aplicação com os pontos de coletas de dados, pode utilizar
benchmarks como um meio de coletar informações sobre o sistema. Principalmente
para o cálculo das medidas citadas na seção 5.2, são utilizados dois benchmarks que
calculam de modo diferente o tempo de transmissão de uma mensagem [B0695,
DIL95, NEV96].

A coleta de informações através de benchmarks deve ser repetida por um
número determinado de vezes, para oferecer medidas mais precisas do sistema. A

média dos tempos coletados e considerada como valor final, mas é importante
armazenar os tempos individuais para possibilitar uma análise estatística dos dados.

5.4.1. Benchmark Ping
O benchmark ping implementa uma troca de mensagem entre dois processos,

como uma forma de coletar o tempo mínimo gasto pela biblioteca de comunicação na
transmissão da mensagem. O algoritmo ping consiste em um processo transmissor (A)

e um processo receptor (B). O processo A envia mensagens para o processo B, que
apenas efetua um receive para evitar a sobrecarga dos buffers internos da biblioteca
de comunicação [DIL95].

Os dados que são fornecidos por esse benchmark permitem que seja calculado
o atraso da biblioteca de comunicação. Na Figura 5.3 são apresentados o modelo e o
algoritmo básico do benchmark ping.

Processo A (Transmissor)
For i = 0 to 100

Colete tempo de início
send(mensagem)
Colete tempo de fim

End
Calcule tempo médio

Process B (Receptor)
For i : Oto 100

receive(mensagem)
End

(a) (b)

Figura 5.3 - Benchmark Ping. (a) Modelo básico de Comunicação (b) Algoritmo Simples
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5.4.2. Benchmark Ping-Pong
O benchmark ping-pong permite que seja coletado o tempo de round-trip de

uma mensagem, necessário para o cálculo do atraso da comunicação ponto-a-ponto e
o throughput. A Figura 5.4 apresenta o modelo e um algoritmo simples do benchmark
ping-pong. Para implementar o algoritmo ping-pong, o processo transmissor (A) envia
mensagens para o processo receptor (B) e espera uma resposta. Após a recepção da
mensagem, o processo B envia uma mensagem para o processo A.

Processo A (Transmissor)
For i : Oto 100

Colete tempo de início
send(mensagem)
receive(mensagem)
Colete tempo de fim

End
Calcule tempo médio

Process B (Receptor)
For i = 0 to 100

receive(mensagem)
send(mensagem)

End

(ª) (b)

Figura 5.4 - Benchmark ping-pong. (3) Modelo de Comunicação (b) Algoritmo Simples

5.5. Considerações Finais
O desempenho representa uma das principais características que devem ser

encontradas em uma plataforma de portabilidade. Informações a respeito do
desempenho de uma plataforma desse tipo podem ser obtidas através de tempos
agregados (por exemplo speedup), de medidas que representam os atrasos e tempos
da biblioteca de comunicação, ou do monitoramento da execução da aplicação via
instrumentação.

Medidas para avaliação de desempenho como atraso da biblioteca de
comunicação, atraso da comunicação ponto-a-ponto e throughput são úteis para
verificar quais são os tempos envolvidos em cada uma das fases do envio ou
recebimento de uma mensagem. Através dessas medidas pode-se também realizar
comparações entre ambientes ou protocolos de comunicação similares.

A instrumentação do desempenho pode ser utilizada “para verificar em quais
pontos do sistema existem gargalos e direcionar possíveis otimizações no sistema. A

instrumentação pode ser realizada em vários níveis, dependendo do tipo de
informação que precisa ser obtida: desde o hardware até a aplicação desenvolvida.
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Algumas fases precisam ser observadas, como a construção das hipóteses,
identificação dos pontos de medida, instrumentação e medição, e análise dos dados.
Para a instrumentação e medição, técnicas como medição do tempo de execução,
contagem de eventos, amostragem e rastreamento podem ser utilizadas, cada uma
com seu nível de perturbação do sistema, informação e flexibilidade.

No Capítulo 6, são apresentados a metodologia e os resultados obtidos com a
avaliação de desempenho do ambiente PVM-W95, que foi realizada utilizando algumas
das técnicas citadas neste capítulo.



CAPÍTULO 6

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PVM-W95

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a avaliação de desempenho feita no
ambiente PVM—W95, através das seguintes seções: metodologia, resultados preliminares,
impacto do protocolo TCP/IP na comunicação entre processos no PVM-W95, instrumentação do
PVM-W95 e estudo da possibilidade da utilização de outros protocolos.

6.1. Considerações Iniciais
A implementação do ambiente paralelo virtual PVM para Windows95

(PVM-WQS), possui como um dos objetivos principais viabilizar a utilização da
computação paralela para um maior número de usuários. Através do emprego do
PVM-WQS, usuários das mais diversas áreas que possuem um conjunto de PCs, como
empresas de engenharia e automação, podem desenvolver aplicações paralelas a um
custo relativamente baixo. Outra contribuição importante do PVM-W95, é a
possibilidade do seu uso no ensino de programação concorrente, permitindo que
instituições com poucos recursos possam utilizá-lo com objetivos didáticos [SAN96,
SOU96, SOU97b].

Embora o desempenho não seja o principal objetivo da implementação do
PVM-W95, Souza [SOU96] apresenta uma avaliação de desempenho do PVM-WQS
utilizando como medida comparativa tempos de execução agregados. Através desses
tempos, foi realizada uma comparação do PVM-WQS com o PVM, implementado para
o ambiente UNIX.

Nessa avaliação, foi utilizada uma versão paralela do algoritmo de ordenação
quickson', que foi executado em 4 hosts tanto para o ambiente Windows como para o
ambiente UNIX. Esta foi a configuração das máquinas utilizadas no ambiente UNIX

[SAN96, SOU96]:

01 SPARCstationS, 70 MHz, 32 MBytes de memória RAM;

01 SPARCstationz, 40 MHz. 16 MBytes de memória RAM;

01 SPARCstationi, 20 MHz, 12 MBytes de memória RAM;

ol. SPARCstationSLC, 20 MHz. 8 MBytes de memória RAM.

As máquinas utilizadas no ambiente Windows foram as seguintes:

01 PC 48GDX4, 100 MHz, 12 MBytes de memória RAM;

01 PC 4860X2, 66 MHz, 24 MBytes de memória RAM;
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01 PC 486DX2, 66 MHz, 20 MBytes de memória RAM;

.1 PC 486DX2, 66 MHz, 12 MBytes de memória RAM.

O algoritmo foi utilizado com variações em dois parâmetros: o número de
elementos ordenados e a granulação. Essa granulação, embora pareça ser apenas
consequência do número de elementos (maior número de elementos implica em maior
granulação), diz respeito a uma estrutura de repetição introduzida no algoritmo. Essa
estrutura obrigava a aplicação a ordenar o mesmo conjunto de dados, sem que
houvessem trocas de mensagens entre os processos envolvidos na computação.

Foram utilizados vetores com 1.010, 10.150, 101.600 e 350.900 elementos e
com valores de granulação 1, 50 e 100. Por exemplo, para um vetor de 1.010
elementos e uma granulação 100, em cada execução do algoritmo, 1.010 elementos
foram ordenados, redundantemente, 100 vezes. Além desses parâmetros, a execução
da aplicação (independente do número de elementos do vetor ou granulação) foi
repetida 100 vezes e os resultados finais representam a média dessas repetições.

A figura 6.1 ilustra esses resultados. Para os valores obtidos com granulação 1

e para qualquer número de elementos utilizados (Figura 6.1 (a), (b), (c), (d)), verifica-se
que o PVM obteve um desempenho melhor que o PVM-W95. A afirmação também é
válida para o caso de tamanho do vetor igual a 1.010, independente da granulação
(Figura 6.1 (a)). Os valores obtidos para um maior número de elementos (10.150,
101.600 e 305.900) e para granulação 50, demonstram que o caso se inverte: o
PVM-W95 obteve melhores resultados.

Através da análise dos resultados obtidos nessa avaliação, podem-se observar
duas situações distintas [SOU96, SAN96]:

oo desempenho do PVM-W95 é superior ao PVM para os casos onde a
granulação é mais alta, isto é, quando o tempo total de execução é
influenciado mais pelo tempo de processamento do que pelo tempo de
comunicação;

no desempenho do PVM-WQS é inferior ao PVM para os casos onde é
encontrada uma granulação mais baixa, isto é, quando o tempo total de
execução é influenciado mais pelo tempo de comunicação do que pelo tempo
de processamento.

Devido às diferenças de hardware e ao escopo considerado, esses resultados
não foram considerados conclusivos e motivaram a execução de novos testes, como
uma forma de verificar os verdadeiros motivos da perda de desempenho do PVM-W95
em relação à implementação original do PVM para UNIX.

Este capítulo descreve a metodologia e os resultados obtidos com a avaliação
de desempenho do PVM-WQS, um dos trabalhos futuros propostos em Souza
[SOU96]. Na seção 6.2, é apresentada a metodologia seguida para realizar a avaliação
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do desempenho do PVM-W95, considerando-se as motivações para este trabalho e a
preocupação com seus objetivos. Nas demais seções, são apresentados os
experimentos e seus resultados.
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Figura 6.1 - Avaliação de Desempenho apresentada por Souza [SOU96]

6.2. Metodologia

Os objetivos principais da avaliação de desempenho do PVM—W95 não abordam
apenas características quantitativas: não existe o interesse único de conhecer a taxa
em que o PVM-W95 pode trocar mensagens ou qual é o atraso de sua biblioteca de
comunicação em valores absolutos. Embora grande parte dos resultados obtidos na
avaliação expresse valores desse tipo, a abordagem utilizada é a comparação com
uma implementação similar ao ambiente PVM-W95 e, preferencialmente, executada
sobre o mesmo hardware.

Tendo em vista essa necessidade, são feitas comparações com o PVM
implementado para o sistema operacional LINUX1, que pode utilizar o mesmo

] Neste capítulo, quando nas comparações são citadas as abreviações PVM-W95 e PVM, o segundo termo estará
referenciando a implementação do PVM para o ambiente operacional LINUX.
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hardware usado com o sistema operacional Windost5, isto é, um conjunto de
computadores pessoais. Essa comparação, além de oferecer dados a respeito do
desempenho, contribui para que seja discutida a viabilidade, em nível de desempenho,
da utilização de máquinas paralelas virtuais em ambientes Windows.

São utilizados os benchmarks e algumas das técnicas citadas no Capítulo 5. Os
tempos coletados no ambiente LlNUX são providos pela função gettimeofday( ),
que retorna o tempo total decorrido (wall clock time). No ambiente Windows95, esse
tempo é coletado através da função timeGetTime ( ). É importante que seja
observada a baixa granulação das rotinas para coleta de tempo nos dois ambientes: no
ambiente LINUX, a granulação é de microssegundos. Já no ambiente Windows95, &

função timeGetTime () possui granulação em milissegundos. Isso implica que
tempos de execução pequenos podem não ser observados. Para contornar esse
problema, todos os testes são executados várias vezes a fim de aumentar a amostra e
fornecer dados estatisticamente corretos.

Para a observação dos tempos coletados, esses são armazenados em arquivos
texto com algumas convenções para separação de campos. Um programa
especialmente desenvolvido recebe como entrada um arquivo com os valores dos
tempos de execução e gera como saídas a média aritmética, desvio padrão, variância
e outros dados relacionados a amostra. Além de auxiliar e facilitar a análise dos dados,
essa aplicação reduz de maneira considerável a possibilidade de eventuais erros de
cálculo..

São utilizados tamanhos de mensagens variados. Para determinados testes,
dividem-se as mensagens em dois grupos principais: mensagens pequenas, que
variam de O a 100 KBytes de tamanho e mensagens grandes, que possuem tamanho a
partir de 100 até 1024 KBytes. Utiliza-se o tipo char (ponteiros de char) da linguagem
0 nas mensagens trocadas e quando os benchmarks são implementados como tarefas
PVM, é utilizada a função pvm_pkbyte ( ), disponível através da interface da biblioteca
de comunicação PVM (Libpvm).

Em todos os testes, as influências externas são reduzidas: é minimizado o
número de processos em execução nas máquinas envolvidas e apenas essas
máquinas compartilham o meio de comunicação. Procura-se também utilizar
computadores com a mesma configuração de hardware (processador, velocidade e
memória RAM). A seguir são apresentados o hardware utilizado e suas características
relevantes.

6.2.1. Hardware Utilizado
Todos os testes foram realizados no Laboratório de Sistemas Distribuídos e

Programação Concorrente do Departamento de Ciências de Computação e Estatística
(lCMSC-USP). A figura 6.2 ilustra o esquema básico desse laboratório, que possui um
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conjunto de computadores pessoais interligados através de uma rede Ethernet de
10 Mbits.

As estações compartilham arquivos e impressoras através de um servidor
Novell, que serve também como um roteador TCP/IP para a rede do ICMSC. Durante a
execução dos experimentos o servidor é desligado, para reduzir influências externas e
isolar a rede do laboratório das demais redes existentes. Os sistemas operacionais
utilizados nas estações são o Windows95 e o LINUX, instalados de forma que
quaisquer estações possam executá-los de maneira exclusiva.

A potência computacional das máquinas é variada, constituindo um ambiente
heterogêneo. Existem máquinas com processadores 486 e Pentium, com
configurações de memória RAM e velocidade diferentes. A configuração das máquinas
utilizadas não será descrita nesta seção, devido às mudanças no hardware que foram
realizadas durante este trabalho. Nas próximas seções, quando forem apresentados os
resultados, serão descritos maiores detalhes da configuração das máquinas
envolvidas, além das versões dos sistemas operacionais e compiladores utilizados.

É!l-mpr
ssora

E
Conexão Externa Ethernet 10Mbps _

lllllllllllllllllll |
llllllllllllllll

4—__x.
LASD

Servidor Novell

Figura 6.2 - Esquema simplificado do LaSD

6.2.2. Apresentação dos Resultados
Os resultados obtidos na avaliação estão em grande parte ilustrados através de

gráficos de linha ou barra com determinadas caracteristicas. Para os gráficos de linha
o eixo x representa o tamanho das mensagens trocadas (em bytes ou Kbytes), e o eixo
y representa medidas como tempo de transmissão (em segundos ou milissegundos)
ou throughput (em Mbits/s ou Kbits/s). Os gráficos de barra não seguem uma
padronização específica
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Os resultados finais, demonstrados através de gráficos, representam a média
aritmética de várias execuções, que são consideradas para se ter maiores amostras e
possivelmente eliminar eventuais influências externas indesejáveis. Com a mesma
preocupação, também são calculados o desvio padrão e o coeficiente do desvio dos
dados observados.

6.3. Resultados Preliminares
Na avaliação inicial do PVM-WQS [SOU96] foram consideradas máquinas

heterogêneas, não existindo assim a informação de qual é a diferença de desempenho
entre o PVM-W95 e o PVM utilizando máquinas semelhantes. Visando obter essas
informações, considera-se um experimento para medir em que taxa é feita a
transferência de mensagens entre duas tarefas PVM. Para isso, utiliza-se o benchmark
ping-pong, sendo enviadas mensagens de 0 até 1 MBytes de tamanho e coletados os
tempos de round-trip, para posteriormente calcular os valores de throughput.

O benchmark é implementado como duas tarefas PVM que trocam mensagens
entre si. As funções da biblioteca de comunicação PVM-WQS utilizadas para envio e
recebimento das mensagens são pvm_send() e pvm__recv( ). As duas outras
configurações relevantes, em nível de aplicação PVM, são a comunicação através da
conexão direta entre tarefas (pvm_setopt (Pvaoute, PvaouteDirect)) e a
preparação da mensagem, iniciando os buffers de transmissão para utilizar o padrão
de comunicação PvaataRaw. Nos benchmarks é utilizado o tamanho default de
fragmento das duas implementações (4096 bytes). Com o objetivo de reduzir possíveis
influências externas geradas pelas estruturas de gerenciamento de grupos1, não são
utilizadas funções relacionadas com grupos de tarefas.

A Figura 6.3 ilustra a configuração das máquinas utilizadas. Os resultados finais
obtidos representam a média de 100 execuções. O Gráfico 6.1 ilustra esses
resultados, expressos através de valores de throughput.

Analisando-se esses resultados, pode-se observar que tanto o PVM-W95 como
o PVM apresentam uma taxa de transferência constante, com mensagens de
tamanhos próximos e superiores a 16 KBytes. As diferenças residem nos valores de
throughput para mensagens menores que 16 KBytes e no máximo throughput obtido.
O PVM-WQS apresenta um comportamento instável na faixa de valores de tamanho de
mensagem entre 2 e 16 Kbytes e valores de throughput em geral abaixo daqueles
obtidos com a utilização do PVM. Para os valores de throughput máximo, a diferença é
da ordem de 5, isto é, o PVM atinge um throughput 5 vezes maior para esses casos.
Esses valores de throughput máximo obtidos para o PVM, são similares àqueles

l A estrutura para gerenciamento de grupos de tarefas do PVM possui característica dinâmica: ela é criada em tempo
de execução da aplicação PVM através de funções específicas (por exemplo, pvm_joingroup()). Além disso,
mais um processo (pvmgs.exe, no caso do PVM—W95) é iniciado, gerando maior concorrência pelos recursos da
maquina e pelo meio de comunicação (mensagens são trocadas na configuração dos grupos de tarefas).
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descritos em Souza [SOU97a], onde foi utilizada uma configuração de hardware
semelhante.

Os resultados descritos nesta seção não são conclusivos, mas mostram que
existem perdas de desempenho no PVM-W95. Essas perdas, já verificadas na
comparação dos valores de speedup descrita em Souza [SOU96], também estão
presentes quando são utilizados hardware idênticos.

Figura 6.3 - Configuração das máquinas utilizadas
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Gráfico 6.1 - Avaliação preliminar: Throughput dos ambientes PVM-W95 e PVM

A partir dessas informações, pode-se então verificar quais são os motivos que
conduzem a um desempenho instável e não permitem que o PVM—W95 alcance
desempenho similar ao PVM para o mesmo hardware. Os principais alvos iniciais são
os protocolos utilizados na comunicação entre processos do PVM-W95, cujo
comportamento é vital para o desempenho do ambiente paralelo virtual. A seção 6.4
apresenta os resultados dos experimentos realizados em nível de protocolos de
comunicação.
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6.4. O Impacto do Protocolo TCP/IP na Comunicação entre
Processos do PVM-W95

Como citado no Capítulo 4, o PVM-WQS utiliza os protocolos TCP e UDP para a
comunicação entre as tarefas, e entre as tarefas e seus respectivos PVM daemon
(Figura 6.4). Através da classe TaskCom, são criados mecanismos e estruturas que
utilizam a interface de sockets para que seja possível o acesso à pilha de protocolos
TCP/IP.

A comunicação entre processos e feita através de transferências de mensagens
de tamanho máximo igual ao tamanho do fragmento PVM, geralmente 4096 bytes.
Logo, uma simples transferência de mensagens pode gerar vários pacotes TCP e/ou
UDP (vide Capítulo 4).

Considerando essas características da comunicação do PVM-WQS, pode—se
realizar experimentos para verificar qual é o impacto dos protocolos TCP e UDP na
comunicação entre processos no ambiente Windows95. Para isso, utiliza-se o
benchmark ping-pong para coletar os tempos de round-trip. O PVM e o PVM-W95 não
são utilizados nesse caso: o benchmark é implementado para ambos os ambientes
operacionais através de dois processos comuns, não através de tarefas PVM.

(Tarefa do] (Tarefa do]
Usuario Usuario Tarefa do

Usuário
_

klepvmj & Libpvm Usuário

Pvmd
.Pvmd

l
Pvmd

N'

Rede de Comunicação
)

Figura 6.4 - Estruturação da Comunicação do PVM-W95 (Fonte: [SOU97b])

Procura-se com essa abordagem, simular a comunicação realizada em nível de
protocolos TCP/IP para os casos da comunicação entre tarefa e PVM daemon
(conexão TCP Iocal1), comunicação entre os PVM daemon (conexão UDP remota) e
comunicação direta entre tarefas (conexão TCP remota). Observam-se também os
valores de throughput para conexões UDP locais, utilizadas pelo PVM quando é
necessária a criação de novos PVM daemon escravos.

r - . .. _ . . . . _Nesta seçao, os termos local (: remoto especrlicam onde estao localizadas entidades envolvrdas na comunicaçao:
conexão local, se as entidades estão na mesma máquina; e conexão remota, se as entidades residem em máquinas
distintas.
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O benchmark é executado nas mesmas máquinas utilizadas nos testes descritos
na seção 6.3 (Figura 6.3) e os resultados finais representam a média de 100
execuções. Os Gráficos de 6.2 a 6.5 ilustram esses resultados [SOU97b].
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Gráfico 6.2 - Throughput da transmissão remota TCP

Todos os resultados obtidos mostram que os protocolos TCP e UDP no
ambiente Windows possuem um desempenho inferior aos mesmos protocolos no
ambiente LINUX: tanto para transmissões locais ou remotas, os valores de throughput
alcançados no ambiente Windows ficam bem abaixo dos valores conseguidos no
ambiente LINUX.

A diferença nos valores de throughput obtidos para a transmissão remota TCP
(Gráfico 6.2) é similar à diferença verificada na seção 6.3. Novamente pode ser
observada a instabilidade do TCP no ambiente Window395: o throughput sobe até um
valor aproximado de 1,5 Mbits/s para mensagens de aproximadamente 3 KBytes,
caindo e estabilizando em valores próximos a 0,7 Mbits/s para mensagens maiores.

Os valores de throughput para a transmissão local TCP (Gráfico 6.3) também
apresentam diferenças significativas. O TCP local no ambiente Windows, transmite
uma mensagem de 1 MBytes de tamanho a uma taxa de aproximadamente 10 Mbits/s,
contra uma taxa de aproximadamente 20 Mbits/s no ambiente LINUX.
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Throughput da transmissão local TCP (Mbits/s)
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Gráfico 6.3 — Throughput da transmissão local TCP
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Gráfico 6.4 - Throughput da transmissão remota UDP
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Gráfico 6.5 - Throughput da transmissão local UDP
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O protocolo UDP, importante na comunicação entre os PVM daemon que
compõem a máquina virtual, também apresenta desempenho inferior no ambiente
Windost5. A maior diferença é para o caso da transmissão local, que para uma
mensagem de 4096 bytes, ocorre a uma taxa de aproximadamente 30 Mbits/s no
ambiente LINUX, contra 2,5 Mbits/s no ambiente Windows.

Com o objetivo de quantificar a diferença das implementações de protocolos, a
Tabela 6.1 mostra os valores da perda média de desempenho dos protocolos TCP/IP
utilizados no experimento. Esses valores são calculados através da média da divisão
de todos os valores de throughput obtidos no ambiente LINUX pelos valores de
throughput obtidos no ambiente Windows95 [SOU97b]. Essa tabela também ilustra
quais são os componentes do PVM-W95 que utilizam os tipos de comunicação cujo
comportamento foi verificado através dos testes.

Tabela 6.1 - Perda média de desempenho ho Windows95 e relacionamento com o PVM

Protocolos TCP local TCP remoto
,

UDP local - UDP remoto

Perda média de 3,73 2,32 14,08 4,50
Desempenho

Utilização no PVM Comunicação Comunicação Criação de Comunicação
entre tarefas e seu direta entre novos PVM entre PVM

respectivo PVM tarefas Daemon Daemon
Daemon

Os dados a respeito do throughput do TCP/IP demonstram claramente as
limitações em nível de desempenho que o PVM-W95 apresenta, quando utilizado em
ambientes com as características e os protocolos considerados nesta seção. Mesmo
com valores de atraso de biblioteca de comunicação pequenos, o desempenho final
ainda será influenciado pelo comportamento dos protocolos TCP/IP.

Os experimentos e resultados descritos nesta seção e em Souza et al
[SOU97b], concentram—se nos protocolos utilizados na comunicação entre processos
do PVM-W95. Até esta seção, apenas o atraso da comunicação ponto-a-ponto foi
considerado, calculando-se os tempos de round-trip e o throughput. Para a
caracterização do desempenho de um ambiente, apenas esses dados não são
suficientes.

Em ambientes paralelos virtuais, e interessante que sejam conhecidos os
atrasos relacionados à biblioteca de comunicação, como uma forma de quantificar
quais são as sobrecargas relacionadas com o uso das funções da biblioteca [DlL95].
Essas sobrecargas podem ser detectadas através da utilização de benchmarks
específicos. como o ping. Apesar de fornecer informações relevantes sobre o
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desempenho das rotinas de comunicação, o uso desse benchmark não indica
diretamente em quais pontos do sistema os problemas estão localizados. Para que
dados como esse sejam coletados, se faz necessário o uso de técnicas para
instrumentação do desempenho [REE93].

Visando obter informações desse nível, são considerados experimentos que
tentam conjugar a utilização de benchmarks com a instrumentação do desempenho. A

seção 6.5 apresenta a abordagem utilizada, fundamentada em algumas das técnicas e
medidas citadas no Capítulo 5, além dos resultados obtidos com os experimentos
realizados através dessa abordagem.

6.5. Instrumentação do PVM-W95
Os resultados apresentados até a seção 6.4 mostram claramente que o

PVM-W95 possui desempenho inferior ao PVM, mas não revelam o que afeta o
desempenho do PVM-W95.

Para elucidar o problema, a abordagem adotada é a instrumentação do
desempenho. Assim como na técnica citada no Capítulo 5, o problema é dividido em
quatro fases principais: construção das hipóteses, identificação dos pontos de medida,
instrumentação e medição, e análise dos dados.

Para esses experimentos, utiliza-se um hardware mais homogêneo (Figura 6.5),
se comparado ao utilizado nos testes descritos até a seção 6.4. A versão do
compilador utilizado para o sistema Window595 é também mais recente, possuindo
uma interface de programação mais completa para os recursos desse sistema.

Intel 486 DX2-66 MHZ NE2000

WindostS 400.950 Borland C++ 5.01

Figura 6.5 - Configuração das máquinas utilizadas

Devido à mudança na configuração do hardware utilizado, os testes para
verificação do throughput do PVM-W95 e PVM são repetidos, fornecendo novos
resultados (Gráfico 6.6). Apesar de se verificar um pequeno aumento no throughput
nos dois ambientes, os resultados são ainda similares aos apresentados na seção 6.3
(Gráfico 6.1), com o PVM apresentando, novamente, maior desempenho, se
comparado ao PVM—W95.
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Após verificar esses dados, a instrumentação do PVM-WQS pode ser iniciada.
Observando-se os possíveis itens que podem influenciar o desempenho desse
ambiente, tem-se as possíveis hipóteses [SOU97c]:

. hardware: o hardware possui a mesma configuração para os dois sistemas,
não podendo dessa forma ser a causa do problema de desempenho;

o sistema operacional: esse item deve ser considerado, desde que ambos os
sistemas considerados (Windostõ e LINUX) possuem características
próprias para escalonamento de processos, gerenciamento de memória e
estrutura dos mecanismos de comunicação entre processos;

Throughput PVM-WSS e PVM
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Gráfico 6.6 - Throughput dos ambientes PVM-W95 e PVM

. compiladores: intimamente relacionado com o sistema operacional, diferentes
compiladores geram diferentes códigos binários com, potencialmente,
diferentes desempenhos;

o atraso da Libpvm: embora as rotinas da biblioteca de comunicação usadas
no PVM e no PVM—W95 sejam bastante similares, a inclusão dos métodos de
orientação a objeto pode ter introduzido sobrecargas no ambiente paralelo;

opilha de protocolos TCP/IP: como observado nas seções anteriores, as
implementações dos protocolos de comunicação do TCP/IP oferecem
diferentes desempenhos [SOU97b]. Além disso, detalhes de implementação,
como o fato do TCP/IP no ambiente LINUX estar implementado no kernel do
sistema operacional e fora do kernel no ambiente Window395, implicam em
diferenças de desempenho.

Considerando esses itens, são identificados os pontos de medida para a
instrumentação. Inicialmente, coleta—se informações a respeito do sistema operacional
e do compilador de maneira isolada. isso é feito através de um benchmark especifico
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que executa, através de um código escrito na linguagem C, operações similares
àquelas encontradas no código fonte do PVM-W95 e PVM. Exemplos dessas
operações são a utilização de memória com estruturas de dados dinâmicas, geração
de processos concorrentes e operações com arquivos. O benchmark é executado nos
ambientes WindostS e LINUX, com duas cargas principais: uma carga baixa e uma
carga alta, correspondendo ao custo das operações (computacionalmente mais leves
ou mais pesadas). Considera-se uma amostra de 100 execuções e não são utilizadas
otimizações dos compiladores para a geração do código.

O Gráfico 6.7 ilustra os resultados obtidos. Os testes mostram que os diferentes
compiladores adotados produzem códigos binários com diferentes níveis de
desempenho. Entretanto, os resultados mostram que o compilador e o sistema
operacional não podem ser responsáveis pelo baixo desempenho do PVM-W95:
melhores desempenhos são observados no ambiente WindostS.

Comparação entre Windows95 e LINUX

tempo

(ms)

Windows95 LINUX

rlmenor carga lmaior carga

Gráfico 6.7 - Comparação entre Windows95 e LINUX (Fonte: [SOU97c])

Após observar o comportamento dos compiladores e do sistema operacional,
são realizados experimentos para verificar o atraso da biblioteca de comunicação
Libpvm. Para isso, é utilizado o benchmark ping, com instrumentação no código para
coletar dois tempos principais: o tempo mínimo gasto em operações da biblioteca de
comunicação até o acesso aos protocolos TCP/IP e o tempo mínimo gasto para o
protocolo TCP/IP liberar o processo.

A instrumentação do algoritmo ping segue a seguinte forma: o algoritmo é
implementado utilizando a biblioteca Libpvm para efetuar a troca de mensagens.
Utiliza-se instrumentação nos códigos fonte do benchmark e da Libpvm para
possibilitar que os tempos sejam medidos separadamente. Por exemplo, para enviar
uma mensagem de 100 Kbytes, o benchmark efetua uma chamada à função
pvm_send(), que utiliza várias funções da Libpvm para gerenciar as estruturas
envolvidas na comunicação PVM. Até esse ponto, acumula-se os tempos de execução
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dessas diversas funções; depois do uso dessas funções, a Libpvm utiliza uma função
da interface de sockets para enviar o fragmento de mensagem pela rede de
comunicação. Para enviar uma mensagem de 100 KBytes, vários fragmentos são
preparados e trocados gerando várias ' chamadas ao protocolo TCP/IP. A

instrumentação acumula os tempos gastos nessas chamadas, de modo que ao término
da execução do benchmark, dois tempos principais tornam-se disponíveis: o tempo
gasto nas funções da biblioteca para que a mensagem seja preparada e o tempo gasto
no acesso à pilha de protocolos TCP/IP para que a mensagem seja enviada. Logo,
esse atraso da Libpvm em nível de instrumentação não inclui os tempos gastos pelo
TCP/IP para o envio da mensagem.

Não são consideradas também as sobrecargas da utilização da função da
biblioteca PVM pvm___pkbyte ( ). Para configurar o roteamento direto entre tarefas, a
função pvm_setopt (PV'mRoute, PvaouteDirect) é utilizada e, para a criação do
buffer de transmissão, a função pvm_initsend ( PvaataRaw) é adotada.

Como a comunicação utilizada em nível de interface de sockets é assíncrona, é
importante observar que o tempo gasto para a liberação do processo após a utilização
do TCP/IP não é necessariamente o tempo gasto para enviar a mensagem: pode
existir a sobreposição da comunicação e processamento.

Os resultados dos atrasos da Libpvm do PVM-W95 e o PVM estão ilustrados
nos Gráficos 6.8 a 6.10. Pode-se esperar que a inclusão das técnicas de orientação a
objetos no PVM-W95 resulte em sobrecargas danosas ao desempenho do sistema.
Entretanto, verifica-se através dos resultados que o desempenho do PVM-WQS, em
termos do atraso da Libpvm, é melhor que o observado no PVM. A diferença do
desempenho entre PVM-W95 e PVM é verificada para todos os tamanhos de
mensagens trocadas no experimento, de O a 600 KBytes.

Os dados coletados a respeito do TCP/IP confirmam os resultados obtidos e
descritos nas seções anteriores: novamente o desempenho do TCP/IP observado no
ambiente Windows95 é inferior ao ambiente LINUX. Além disso, o melhor desempenho
obtido com a Libpvm não é suficiente para manter o desempenho do PVM-W95 em
níveis melhores [SOU97b].

A diferença é realmente grande. Considerando como exemplo o envio de uma
mensagem de 600 KBytes pelo TCP/IP, no ambiente LINUX tem—se um tempo de
50 ms; no ambiente Window395, & mesma mensagem gasta um tempo de
aproximadamente 10 s. A relação entre os tempos de atraso da Libpvm e do TCP/IP
no ambiente Windows95 pode ser observada através do Gráfico 6.11. Os resultados
demonstram que o TCP/IP no ambiente Windowsg5 é responsável por 97,7% do
tempo requerido pela rotina pvm_send(). Por outro lado, a Libpvm no ambiente
LINUX é responsável por 96,7% do tempo utilizado pela mesma rotina (Gráfico 6.12).

Esse valor de atraso no ambiente LINUX não tem como único responsável a
Libpvm. Como citado anteriormente, as rotinas de comunicação em nível de protocolo
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são assíncronas, sendo possível a liberação do processo pelo TCP/IP antes da
comunicação ser efetuada por completo: o processamento da Libpvm concorre com a
comunicação pelo uso do elemento de processamento. Logo, da maneira
implementada, a instrumentação não pode garantir que a Libpvm seja a única
responsável pelo grande atraso observado. Dados mais completos, como o tempo
gasto em modo usuário e em modo kernel, poderiam ser coletados através da
observação dos tempos específicos da execução dos processos.

No ambiente LINUX, esses tempos podem ser observados através da consulta
em um diretório especial (/proc) montado pelo NFS. Nesse diretório. são criados
arquivos que guardam informações a respeito dos processos em execução. Apesar de
existir uma rotina na interface Win32 que retorna informações desse tipo
(GetProcessTimes () ), ela não foi utilizada por funcionar apenas em ambientes
Windows NT.

Atraso da Libpvm
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Gráfico 6.8 - Instrumentação do atraso da Libpvm

Atraso do TCP/IP no ambiente Window95
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Gráfico 6.9 - Atraso do TCP/IP no ambiente Windows95
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Atraso do TCP/IP no ambiente LINUX
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Gráfico 6.10 - Atraso do TCP/IP no ambiente LINUX
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Gráfico 6.11 - Impacto da Libpvm e do TCP/IP no ambiente Windows95

Os resultados descritos nesta seção e apresentados em Souza et al [SOU97c],
evidenciam que o principal fator que degrada o desempenho do PVM—W95 é o
comportamento dos protocolos de comunicação utilizados. Assim, estudos de novas
alternativas para a comunicação entre processos no ambiente Windows95 devem ser
também considerados. Nesse sentido, são estudados diferentes protocolos,
considerando sempre a adequabilidade para o PVM-W95 e, principalmente, o
desempenho. Na seção 6.6 são apresentados os resultados obtidos com o estudo e a
utilização de novos protocolos.
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Gráfico 6.12 - Impacto da Libpvm e do TCP/IP no ambiente LINUX

6.6. Estudo da Possibilidade da Utilização de Outros Protocolos

A orientação a objetos, incorporada à implementação do PVM-W95, permite que
a comunicação entre processos utilizada possa ser alterada sem maiores
consequências aos demais módulos que compõem o sistema. Nesse contexto, a
manipulação direta da comunicação é de responsabilidade da classe TaskCom e é
viabilizada utilizando a interface de sockets [SOU96, SOU97b, SOU97c].

Como foi verificado até a seção 6.5, a utilização da versão Winsock 1.1 do
protocolo TCP/IP1 tem impacto significativo no desempenho do PVM-W95 e implica na
necessidade de busca de novas alternativas. Devido a esse fato, são estudados novos
protocolos para utilização no ambiente Windowsgõ.

São realizados novos experimentos com alguns protocolos alternativos, através
da utilização dos benchmarks ping e ping—pong. Nesses experimentos, é considerado
mais um fator na transmissão das mensagens pelo protocolo de comunicação: a
fragmentação efetuada pela Libpvm no PVM-W95. Assim, é incorporado aos
benchmarks um algoritmo para a fragmentação das mensagens. Por exemplo, para
enviar uma mensagem de 16 KBytes, o algoritmo estabelece a comunicação (uma
conexão TCP, por exemplo) e envia 4 mensagens de 4 KBytes, que correspondem aos
16 KBytes divididos pelo tamanho do fragmento PVM (4096 bytes). Essa abordagem
permite que esses benchmarks avaliem qual é a sobrecarga de várias chamadas ao
protocolo de comunicação em relação a apenas uma chamada (quando é possível).

' A implementação Winsock ]. I define uma interface para o acesso aos protocolos de rede, mas não é um protocolo
de rede. Logo, uma aplicação pode se comunicar não apenas com outra aplicação que utiliza essa interface, mas
também com outras aplicações que utilizam a mesma pilha de protocolos, como por exemplo uma aplicação UNIX
que utiliza os sockets de Berkeley [BON95]. A versão Winsock 2.0 continua sendo apenas uma interface de
programação. Apesar disso, quando instalada em um sistema Windows95, existe a atualização não somente da
interface, mas também da pilha de protocolos.
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Em alguns casos, os experimentos são executados para dois grupos de
tamanhos de mensagens e incrementos: mensagens pequenas, que correspondem a
mensagens de O a 100 KBytes, com incremento de 1 KBytes e mensagens grandes,
de 100 KBytes & 1 MBytes, com incremento de 100 KBytes. Para protocolos não
orientados a conexão, utiliza-se uma faixa de tamanho de mensagens de O a 4096
bytes, com o incremento de 32 bytes. A escolha desses tamanhos de mensagens diz
respeito ao funcionamento da Libpvm e dos PVM daemon, além de servir para verificar
o comportamento dos protocolos para tamanhos de mensagens variados.

Em nível de sockets e protocolo TCP, utiliza-se a função setsockopt ( ), da
interface de sockets. Para o protocolo TCP, essa função é chamada com a opção
TCP_NODELAY, para não utilizar o algoritmo Nagle1. O tamanho dos buffers de envio
e recebimento também é configurado através do uso dessa mesma função.

Os resultados finais obtidos correspondem à média aritmética de uma amostra
de 100 execuções. Por exemplo, para um protocolo não orientado a conexão, um
benchmark ping-pong executado 100 vezes troca 12.900 mensagens (pacotes UDP,
por exemplo), gerando um arquivo de registro dos tempos de 12.900 linhas.

6.6.1. Utilização da Interface Winsock 2.0
A versão Winsock 1.1, disponivel desde Janeiro de 1993, preencheu o principal

requisito de seus mentores: prover uma interface de programação flexível para a
criação de aplicações TCP/IP. A utilização dessa versão permite que aplicações
inicialmente implementadas através da interface de sockets de Berkeley possam ser
migradas para o ambiente Windows. O escopo da implementação dessa versão é bem
limitado, como uma forma de garantir o sucesso da implementação. Devido a essa
limitação, a versão Winsock 1.1 permite apenas o acesso aos protocolos TCP/IP.

A implementação Windows Sockets 2.0 ou Winsock 2.0 é a sucessora da
versão Winsock 1.1 e especifica uma interface de programação para outras pilhas de
protocolos, como por exemplo DecNet, lPX/SPX e OSI. A versão Winsock 2.0
possibilita a coexistência desses protocolos e que a aplicação desenvolvida seja
independente do protocolo de rede utilizado. Essa nova versão adiciona também nova
funcionalidade e permite que as aplicações desenvolvidas para a versão 1.1 sejam
executadas sem modificações.

A versão 2.0 possui algumas diferenças em sua arquitetura funcional. A

arquitetura do Winsock 1.1 é simples (Figura 6.6): a biblioteca de ligação dinâmica
WINSOCKDLL (ou WSOCK32.DLL) provê uma interface de programação e interage
com a pilha de protocolos através de uma interface proprietária. Isso funciona bem,

' O algoritmo Nagle (descrito na RFC 896) serve para reduzir o número de pacotes pequenos enviados para uma
máquina. Essa redução é obtida através do armazenamento temporário (bufferíng) desses pacotes, caso existam
dados “onflyíng” não reconhecidos (unacknowledged data) ou até que um pacote de maior tamanho seja enviado. O
tempº de armazenamento é tipicamente 200 ms.
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desde que a versão Winsock 1.1 dá suporte apenas a uma pilha de protocolos
(TCP/|P) e a maioria dos computadores que utilizam o ambiente Windows possui uma-
única interface de rede.

Aplicação Winsock 1.1

Interface de Programação Winsock

Winsock 1.1 DLL

Interface para a pilha de protocolos
(tipicamente proprietária para
Winsock 1.1)

Interface para o driver de hardware
(NDIS, ODI)

Interface para 0 Hardware
(específica para o hardware)

Figura 6.6 - Aplicação, WlNSOCKDLL e outros componentes da rede (Fonte: [BON95])

A arquitetura do Winsock 2.0 provê uma maior flexibilidade. A nova arquitetura
permite suporte simultâneo a múltiplas pilhas de protocolos, interfaces e provedores de
sen/iços. A interface de programação é separada do provedor de serviço: nesse
modelo, uma DLL provê a interface, e cada vendedor pode implementar seu próprio
provedor de serviço. A interface de programação interage com o provedor de serviço
via uma interface de provedor de serviço (SP!) e é capaz de permitir o acesso
simultâneo a múltiplos provedores de serviço (Figura 6.7).

A nova versão WinSock 2.0 é implementada para plataformas Windows 32 bits
(não disponível para plataformas 16 bits), podendo ser instalada no sistema
operacional Window395 através de uma atualização. Possivelmente, nas novas
versões do sistema Window395 (Memphis ou Window397), & interface Winsock 2.0
venha a ser a API nativa para a rede de comunicação. Essa versão encontra-se
disponível também para o sistema operacional Windows NT.
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6.6.2. Resultados Obtidos com 3 Utilização da Interface Winsock 2.0

Para avaliar o desempenho da versão Winsock 2.0, inicialmente são realizados
testes para verificar o desempenho dos protocolos TCP e UDP utilizando ambas as
versões Winsock 1.1 e 2.0. Os resultados dos testes do protocólo TCP estão ilustrados
no Gráfico 6.13. Nesse gráfico, também estão apresentados os valores de throughput
para o TOP no ambiente LINUX coletados da mesma forma, para melhor visualizar as
diferenças de desempenho. A Figura 6.5 ilustra a configuração das máquinas utilizadas
nesses experimentos.

Aplicação Aplicação Aplicação
16 bits 32 bits 32 bits

(Winsock 1 . 1) (Winsock 1.1) (Winsock 2.0)

API WinSock 1.1 ,, I
Winsock.DLL

Winsock DLL 32 bits
API WinSock 2 WSºCKªº-DLL

Winsock 2 DLL 32 bits
W32-32. DLL

SP' Winkaº gravatas;assenta“;

g"s'é'r'vii;'6'&é"'g reagia"; &'é'Éf Serviço de
; Transporte ; ; Transporte ; Nomes
:

5 5

ª DNS
TCP/IP E 5 IPXISPX...........................................

Figura 6.7 - Arquitetura operacional da versão Winsock 2.0

A versão 2.0 apresenta melhores desempenhos que a versão 1.1, mas ainda
tem valores de throughput abaixo do TCP no ambiente LINUX. Por exemplo, para
mensagens de 1 MBytes de tamanho, a versão Winsock 1.1 obtém um throughput de
0,7 Mbits/s e a versão Winsock 2.0, um valor aproximadamente igual a 1,4 Mbits/s.
Embora o desempenho da versão Winsock 2.0 para os tamanhos de mensagem
observados seja o dobro, continua abaixo dos valores de 1,8 Mbits observados no
ambiente LINUX.

Outro fator interessante é a fragmentação. Por exemplo, para mensagem de
1 MBytes de tamanho, o impacto de efetuar 256 chamadas1 àfrotina write () através
de um descritor de socket ao invés de apenas uma chamada, equivale a uma perda de

' Valor de 1 MBytes dividido pelo tamanho do fragmento PVM (4096 bytes)
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desempenho de aproximadamente 35% para a versão Winsock 2.0 e 22% para a
versão Winsock 1 . 1 .
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Gráfico 6.13 - Comparação do throughput para o protocolo TCP

Para o protocolo UDP, a versão Winsock 2.0 apresenta também melhores
valores de throughput, se comparados aos valores obtidos com a versão Winsock 1.1
(Gráfico 6.14).

É interessante observar que, nas mesmas condições de teste, o Winsock 1.1
UDP mostra um comportamento instável e independente do tamanho de mensagem (O

a 4096 bytes) considerado. Já os valores de throughput observados para a versão
Winsock 2.0 UDP estão bem próximos dos valores obtidos para o ambiente LINUX,
descritos na seção 6.4 e em Souza et al [SOU97b].

Na seção 6.5, foram apresentados os dados obtidos com a instrumentação do
PVM—W95, sendo verificado qual é o impacto da Libpvm e do TCP/IP na comunicação
do PVM-W95. Deve-se observar como esses mesmos dados são alterados com a
utilização da versão Winsock 2.0 na classe TaskCom.

Para isso, o benchmark apresentado na seção 6.5 e em Souza et al [SOU97c]
foi novamente executado, para o mesmo hardware, com a diferença de que a versão
Winsock 2.0 foi utilizada para prover a comunicação TCP/IP que o PVM-W95 utiliza. O
Gráfico 6.15 ilustra os resultados obtidos. Utilizando o mesmo tamanho de mensagem
exemplo (600 KBytes), verifica—se a seguinte relação na comunicação: 86,46% do
tempo é gasto pelo TCP/IP, enquanto o tempo utilizado pela Libpvm corresponde a
13,54%.
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Throughput para protocolos não orientados a conexão
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Gráfico 6.14 - Comparação do throughput do Winsock 1.1 UDP e Winsock 2.0 UDP

Verifica—se, com os resultados apresentados nesta seção, uma melhoria na
comunicação entre processos no ambiente Window395. O protocolo TCP na versão
Winsock 2.0 mostra-se duas vezes mais rápido que a versão Winsock 1.1 e o protocolo
UDP Winsock 2.0 apresenta um comportamento estável e um desempenho melhor.
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Gráfico 6.15 - Impacto da Libpvm e TCP/IP na comunicação do PVM-W95

Nesse contexto, são realizados experimentos para verificar o desempenho dos
protocolos SPX e IPX da pilha IPX/SPX. A seguir são apresentados com maiores
detalhes esses experimentos e os seus resultados.
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6.6.3. Utilização dos Protocolos IPX/SPX
A pilha de protocolos Netware, ou simplesmente IPX/SPX, possui uma grande

utilização em redes locais. De implementação proprietária da Nove/l, esses protocolos
possuem em suas implementações uma menor complexidade com relação ao TCP/|P,
mas não possuem toda a funcionalidade existente na pilha TCP/IP, como por exemplo
capacidades para roteamento de rede [BON95].

Os protocolos da pilha IPX/SPX que são acessíveis através da interface
Winsock 2,0 são o IPX e o SPX. O IPX (Internet Packet eXchange) é o protocolo de
rede da pilha Netware, que possui funcionalidade similar ao protocolo IP, embora seja
mais simples (Figura 6.8).

O protocolo lPX, que possui como unidade de dados pacotes, oferece um
serviço não orientado a conexão. Logo, esse protocolo não garante que os pacotes
cheguem ao seu destino ou que a sequência de envio seja mantida. O cabeçalho de
um pacote IPX possui 30 bytes de tamanho.

A pilha IPX/SPX possui dois protocolos de transporte: o NCP (Network Core
Protocol) e o SPX (Sequenced Packet eXchange). Em nível de interface Winsock 2.0,
apenas o segundo é acessível. Esse protocolo possui funcionalidade similar ao TCP na
pilha TCP/IP, provendo um serviço de transporte orientado a conexão. Os pacotes
SPX são seqúencializados, chegando ao destino na ordem em que foram enviados. O
protocolo SPX é mais lento que o IPX, devido aos 12 bytes de cabeçalho e as
mensagens de controle trocadas pelo protocolo para cada pacote [CAR95].

| TCP/IP | | IPX/SPX |

Aplicação Aplicação

SPX NCP TCP UDP

IPX
' 'CMP

IP
ARP

Camada de Enlace Camada de Enlace

Figura 6.8 - Comparação entre as pilhas de protocolos TCP/IP e Netware

Com a interface Winsock 2.0, ambos os protocolos IPX e SPX podem ser
utilizados com as mesmas rotinas básicas para criação de sockets, registro, envio e
recebimento. A principal diferença e' o endereçamento. Embora seja similar ao
endereçamento utilizado com os protocolos TCP e UDP (par <endereço |P, número de



CAPÍTULO 6 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO Pl/M- W95 77

porto>), a estrutura possui algumas diferenças. A Figura 6.9 ilustra um fragmento de
código do arquivo de definições wsipx.h, que exemplifica essas diferenças através
de uma estrutura de dados.

Nessa estrutura, o item do registro sa__family é instanciado com AF_I PX, que
corresponde à família de protocolos IPX. O segundo item (sa_netnum) corresponde
ao endereço de rede lPX, de tamanho 4 bytes. 0 próximo item é o endereço IPX da
máquina (sa_nodenum), de tamanho igual a 6 bytes. Finalmente, o item sa_socket
refere-se ao número do descritor do socket.

typedef struct sockaddr_ipx [

short sa_family;
char sa_netnum[4];
char sa_nodenum[6];
unsigned short sa_socket;

] SOCKADDR_IPX, *PSOCKADDR_IPX,FAR *LPSOCKADDR_IPX;

Figura 6.9 - Estrutura de endereço do protocolo IPX

A avaliação dos protocolos SPX e IPX é feita através de benchmarks similares
àqueles utilizados para a avaliação dos protocolos TCP e UDP da versão Winsock 2.0.
Inicialmente os experimentos são executados considerando-se o protocolo SPX. O
Gráfico 6.16 ilustra os resultados obtidos estabelecendo uma comparação com o TCP
para as versões Winsock 1.1 e 2.0. A configuração das máquinas e a mesma utilizada
na seção 6.5 (Figura 6.5).
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Gráfico 6.16 — Comparação do throughput do SPX

Observa-se que, apesar do SPX possuir menor complexidade em sua
implementação, esse protocolo possui valores de throughput menores que os
observados para o TCP, com a versão Winsock 2.0. O TCP, para esse caso, possui
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um desempenho de aproximadamente 35,4% superior. O SPX, apesar de mais lento se
comparado ao TCP na versão Winsock 2.0, apresenta desempenho superior ao TCP
da versão Winsock 1.1.

O protocolo lPX apresenta um melhor desempenho, se comparado ao protocolo
Winsock 1.1 UDP, mas não muito superior ao protocolo VWnsock 2.0 UDP.
Comparando o IPX com o Winsock 2.0 UDP, a diferença de desempenho é 15 %
favorável ao protocolo IPX (Gráfico 6.17).
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Gráfico 6.17 - Comparação do Throughput do Winsock 1.1 UDP, Winsock 2.0 UDP e IPX

Utilizando-se uma plataforma de hardware com maior potência computacional
(Figura 6.10), os testes são repetidos e os resultados obtidos são apresentados nos
Gráficos 6.18 e 6.19.

Figura 6.10 - Configuração das máquinas utilizadas
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Throughput para mensagens pequenas
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Gráfico 6.18 - Comparação do throughput do SPX e Winsock 1.1 TCP
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Gráfico 6.19 - Comparação do throughput do SPX e Winsock 2.0 TCP

Para essa configuração, o TCP nas versões Winsock 1.1 e Winsock 2.0
apresenta melhores desempenhos. Verifica-se também que, para o hardware
considerado, a diferença de desempenho entre o TCP da versão Winsock 1.1 e da
versão Winsock 2.0 foi reduzida. Ambas implementações apresentam valores de
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throughput próximos a 8 Mbits/s, um limite aceitável se considerada a tecnologia de
rede utilizada (Ethernet) [BOGQS,DIL95].

Outro fator que novamente apresenta uma influência no desempenho para o
protocolo TCP é a fragmentação. Em ambas as versões ( Winsock 1.1 e Winsock 2.0),
essa influência é de aproximadamente 15%, contra 4% para o protocolo SPX.
Verifica-se com esses dados que o desempenho do SPX é menos vulnerável à
fragmentação de mensagens.

O Gráfico 6.20 ilustra a comparação dos valores obtidos no ambiente
Windows95 com os valores obtidos no ambiente LINUX. Diferente dos resultados
obtidos para a plataforma de hardware 486, verifica-se que, para as condições do
teste, o TCP no ambiente LINUX apresenta valores de throughput menores que os
valores apresentados no ambiente Windows95. Essa diferença é de aproximadamente
39 %, isto é, o TCP no ambiente Windows95 com a versão Winsock 2.0 apresenta um
desempenho 39 % superior para o caso considerado.

Embora esses resultados sejam animadores para a utilização do PVM no
ambiente Window595, é importante observar a versão do ambiente LINUX utilizada
(Figura 6.10). Novos testes, utilizando uma versão do LINUX mais recente, podem
trazer novos resultados para a análise. Para isso, a versão mais recente do kernel do
sistema LINUX disponível é compilada para as máquinas envolvidas e utilizada para
realizar esses testes. A configuração das máquinas é a descrita na Figura 6.11 e os
resultados estão ilustrados no Gráfico 6.21.
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Gráfico 6.20 - Comparação do throughput do Winsock 2.0 TCP, SPX e LINUX
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Esses resultados mostram a instabilidade do TCP no ambiente LINUX. Para
diferentes tamanhos de mensagem o throughput varia entre valores menores e
superiores àqueles verificados para o ambiente Window395. O TCP no ambiente
LINUX apresenta valores de throughput similares aos verificados para o ambiente
Window395 para mensagens de O a 12 Kbytes. Para mensagens maiores que 12
Kbytes, o desempenho do TCP no ambiente LlNUX é instável, com os valores de
throughput variando de maneira indefinida.

Figura 6.11 - Configuração das máquinas utilizadas
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Gráfico 6.21 - Comparação do throughput do Winsock 2.0 TCP e o TCP LINUX
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6.7 . Considerações Finais
A implementação do PVM para Windows95, PVM-W95, surge como uma nova

alternativa para a computação paralela em ambientes distribuídos. Na sua avaliação
de desempenho inicial, realizada por Souza [SAN96, SOU96], foram verificadas perdas
de desempenho, que motivaram novas avaliações para que fossem identificados os
motivos dessas perdas.

Com esse objetivo, foram realizados experimentos nos ambientes Windows95 e
no ambiente LINUX, com características comparativas e sobre a mesma plataforma de
hardware. Diferentes fatores foram considerados nesses experimentos, como por
exemplo os protocolos utilizados, versões de sistemas operacionais e compiladores e
configuração das máquinas. Os resultados obtidos, considerando esses fatores,
evidenciam o ponto fraco do desempenho do PVM-W95: a comunicação entre
processos, ou mais precisamente, os protocolos de comunicação adotados.

Esses resultados levaram à busca de novas possibilidades para incrementar o
desempenho do PVM-W95. Versões mais recentes de compiladores e protocolos
foram estudados e realizados novos experimentos, considerando sempre a sua
adequabilidade ao PVM—W95. Melhores desempenhos foram verificados com essas
versões e com a utilização de plataformas de hardware também mais recentes, o
desempenho do PVM-W95 apresenta-se mais satisfatório.
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CONCLUSÓES

Este capítulo apresenta as conclusões obtidas com este trabalho, suas contribuições, as
dificuldades encontradas e sugestões para trabalhos futuros.

7.1. Considerações Iniciais
Este trabalho apresentou uma avaliação e análise do desempenho da

implementação do PVM para o ambiente Window395, PVM-W95, através da
comparação com o PVM implementado para o sistema operacional LINUX. O objetivo
principal dessa avaliação é verificar as causas da perda de desempenho apontada por
Souza [SOU96] e procurar alternativas para contorna-las.

Assim, foram também realizados estudos e avaliações em busca de alternativas
para a comunicação no PVM-W95, observando sempre as características da
comunicação realizada na máquina paralela virtual.

Nesse contexto, este capítulo aponta, nas próximas seções, alguns aspectos
relevantes sobre este trabalho. Na seção 7.2 são apresentadas as conclusões obtidas,
na seção 7.3 as contribuições oferecidas, na seção 7.4 as principais dificuldades
encontradas e, na seção 7.5, as sugestões para trabalhos futuros.

7.2. Conclusões
Os resultados obtidos na avaliação de desempenho do PVM—W95 mostram que:

o a comunicação entre processos no ambiente Windows95, através da utilização
da pilha de protocolos TCP/IP, possui desempenho inferior ao mesmo tipo de
comunicação no ambiente LINUX, se consideradas máquinas com menor
potência computacional (máquinas com processadores 486), tanto para a
comunicação local como para a comunicação remota [SOU97b]. Para
configurações mais atuais (máquinas com processadores Pentium), essa
diferença de desempenho é menor. O desempenho PVM-W95 reflete essas
diferenças e está relacionado com o comportamento dos protocolos TCP e
UDP. Pelos resultados obtidos através dos experimentos, verifica-se que o
comportamento desses protocolos é o motivo principal da perda de
desempenho observada inicialmente no PVM—W95 [SOU97c];

oa utilização do paradigma de orientação a objetos na implementação do
PVM-W95 não insere influência negativa ao desempenho da máquina paralela
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virtual [SOU97c], o que é um ponto altamentente positivo uma vez que a
orientação a objetos traz, intrinsicamente, inúmeras vantagens;

oa fragmentação de mensagens1 para o TCP/IP no ambiente Windows95
representa uma sobrecarga significativa. Como apresentado nos Gráficos 6.18
e 6.19, para as versão Winsock 1.1 e Winsock 2.0 essa sobrecarga é de
aproximadamente 15 %, se considerada a configuração de hardware ilustrada
na Figura 6.10. Para melhores desempenhos no PVM-W95, é interessante
utilizar a função pvm_setopt(), disponível na Líbpvm, para configurar
dinamicamente tamanhos maiores de fragmentos, diminuindo dessa forma a
fragmentação de mensagens para a interface de sockets e possivelmente
otimizando o desempenho da aplicação paralela;

. era esperado que o desempenho dos protocolos IPX e SPX da pilha IPX/SPX,
devido ao seu escopo de utilização (redes locais), fosse superior ao
desempenho do TCP/|P no mesmo ambiente. De fato, para a plataforma de
hardware 486 e considerando a versão Winsock 1.1, o desempenho de ambos
IPX e do SPX é significativo. Para máquinas Pentium, o desempenho do
protocolo SPX é modesto, se comparado ao desempenho do TCP/IP no
mesmo ambiente, tanto para as versões Winsock 1.1 e Winsock 2.0. Apesar
disso, nos testes efetuados, a fragmentação de mensagens não demonstra ser
uma grande sobrecarga para o SPX: essa sobrecarga representa uma queda
de apenas 4 % no desempenho;

oa utilização da versão Winsock 2.0 possibilita que o desempenho dos
protocolos TCP e UDP seja superior para máquinas 486, e similar ao
desempenho da versão Winsock 1.1 para máquinas Pentium. Além disso, a
flexibilidade da versão Winsock 2.0 e a possibilidade de que a interface
Winsock 2.0 venha a ser a API nativa de futuros sistemas operacionais
Windows, são aspectos que devem ser considerados não somente na
implementação de ambientes de passagem de mensagens como o PVM ou o
MPl, mas também no desenvolvimento de aplicações distribuídas para o
sistema operacional Windows95;

. o desempenho do TCP/IP no sistema operacional LINUX depende da versão
do kernel utilizada. Versões mais recentes do kernel, se compiladas
corretamente para a plataforma de hardware que será utilizada, apresentam
melhores desempenhos se comparadas à versões mais antigas e não
otimizadas para o hardware em questão. Assim, resultados a respeito do
desempenho dos protocolos da pilha TCP/IP e do PVM, no sistema
operacional LINUX, estão relacionados com a versão do sistema operacional;

[
Fragmentação de mensagens efetuada pelo PVM, onde o número de chamadas às rotinas da interface de sockets,

para e envio e recebimento de mensagens, é inversamente proporcional ao tamanho do fragmento de dados PVM.
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o o PVM-WQS apresenta-se como um ambiente estável e, assim como o PVM

original, de fácil utilização;

005 resultados discutidos nesta dissertação reforçam a afirmação de que a
computação paralela virtual é também viável em ambientes distribuidos
baseados em computadores pessoais, constituindo um forte atrativo para
aumentar a capacidade computacional efetiva de muitas corporações.

7.3. Contribuições deste Trabalho
. verificação dos fatores que levam à perda de desempenho e identificação dos
pontos responsáveis por essa perda, em ambientes paralelos virtuais;

oatualização do PVM-WQS para a interface Winsock 2.0, que será utilizada
como padrão para as novas versões do sistema operacional Windows95;

. compilação, para os usuários PVM-WQS, de informações sobre o desempenho
que pode ser obtido utilizando a máquina paralela virtual em configurações
similares de software e hardware;

ofornecimento de dados úteis sobre o desempenho dos protocolos de
comunicação, avaliados neste trabalho, para o desenvolvimento de aplicações
distribuidas;

. comprovação da viabilidade da computação paralela virtual em sistemas
baseados em computadores pessoais, demonstrando o desempenho potencial
que pode ser alcançado.

7.4. Dificuldades Encontradas
Algumas dificuldades foram encontradas durante a realização deste trabalho,

destacando-se:

oa configuração do sistema operacional LINUX, quando foi necessária a
instalação desse sistema em algumas máquinas;

. a compilação da versão 2.0.30 do kernel do LINUX, devido à incompatibilidade
corn a versão do compilador existente. Para isso, também foi preciso instalar e
utilizar versões mais recentes dos compiladores e utilitários;

. a identificação das estruturas para o acesso e utilização dos protocolos da
pilha IPX/SPX, assim como a identificação do tamanho e estrutura dos
cabeçalhos dos pacotes lPX e SPX;

. a busca de informações mais detalhadas à respeito do sistema operacional
Windows95, dificuldade também constatada nas fases iniciais do projeto.
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7.5. Trabalhos Futuros
oestudo das novas possibilidades de comunicação através uso das funções
existentes na interface Winsock 2.0, para otimizar a comunicação;

. implementação de uma interface em Java para o acesso às funções do
PVM—W95. Essa integração PVM-W95 x Java pode possibilitar que aplicações
ou applets escritos em Java utilizem a máquina paralela virtual PVM-W95;

. migração da ferramenta XPVM [BEG94] para o ambiente Windost5;
o inclusão de mecanismos de balanceamento de carga, com ou sem migração
de, processos, e estudo do impacto no desempenho global do PVM-W95.
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Abstract

This paper describes the differences in terms of performance observed in both WindostS
and LINUX Operating Systems TCP/|P protocols implementations. The aim is to demonstrate
the impact caused by these protocols on PVM-W95 (Parallel Virtual Machine for WindostS)
and PVM (Parallel Virtual Machine) message passing environments. Some features of these
environments are described to make clear how deeply the performance is affected by the
communication protocol.

Resumo

Este artigo descreve a diferença de desempenho encontrada nas implementações do
protocolo TCP/IP dos Sistemas Operacionais WindostS e LINUX. com o objetivo de
demonstrar o impacto gerado por esses protocolos nos ambientes de passagem de
mensagens PVM—W95 (Parallel Virtual Machine for Windows95) e PVM (Parallel Virtual
Machine). São descritas algumas características dos ambientes citados, com a intenção de
demonstrar a importância da comunicação no desempenho de uma ferramenta de software,
que tem por objetivo justamente melhorar o desempenho de aplicações sequenciais.

1. Introdução
Uma das grandes vantagens da Computação Paralela Distribuída é permitir uma

melhor relação custo/benefício para a computação paralela [ZAL91] [ALM94],
oferecendo a potência computacional ideal às aplicações que não necessitam de
uma máquina maciçamente paralela, porém necessitam de mais potência
computacional do que uma máquina sequencial pode oferecer [GEI94a] [GEl94b].
PVM (Parallel Virtual Machine) e MPI (Message Passing Interface) são dois
exemplos de bibliotecas de passagem de mensagens, amplamente discutidos na
literatura, que permitem a criação de máquinas paralelas virtuais em estações de
trabalho, normalmente máquinas RISC com sistema operacional UNIX© [GEI94b]
[MCBQ4].

Embora os computadores pessoais (PCs) e o Windows© sejam utilizados por um
grande número de empresas, instituições de ensino, pesquisa e órgãos
governamentais, apenas recentemente foram desenvolvidos trabalhos de pesquisa



com o intuito de explorar a computação paralela distribuída em tal plataforma
[SOU96] [SAN96] [FIS96] [ALV95].

O PVM-W95 (Parallel Virtual Machine for Window395©) é um exemplo de
ambiente de passagem de mensagens desenvolvido no Instituto de Ciências
Matemáticas de São Carlos — ICMSC/USP, o qual atende às especificações do
modelo PVM original [GEI94a] [GEI94b] [SUN94]. Este trabalho discute os aspectos
de desempenho mais importantes do PVM-WQS, observados no seu
desenvolvimento e em estudos posteriores. Também são apresentadas algumas
das principais características do PVM-W95, ressaltando a importância dos
protocolos de comunicação em ambientes de passagem de mensagens.
Este artigo está organizado em seis seções. Na segunda seção são discutidas as

principais características do PVM-W95, destacando seus objetivos, organização e
protocolos de comunicação. A terceira seção aborda a avaliação de desempenho do
PVM-WQS feita por Souza [SOU96], analisando-se os valores que indicam a
presença de problemas com o desempenho do ambiente desenvolvido, quando
comparado ao PVM original. A quarta seção expõe a avaliação feita no protocolo de
comunicação TCP/IP e os resultados obtidos. Finalizando o artigo, a quinta e a
sexta seções apresentam, respectivamente, as conclusões e os agradecimentos.

2. PVM-WQS - Principais Características
O PVM-WQS fornece os recursos necessários para desenvolver programas

concorrentes na linguagem C (ou C++), executados em Computadores Pessoais
(PCs), com o Sistema Operacional Window395© e conectados por uma rede de
comunicação, de modo análogo ao PVM [SOU96] [SAN96].

A escolha do PVM deve-se a sua grande utilização, sendo considerado como um
padrão de fato na computação paralela distribuida. Robustez, simplicidade e
eficiência são outros fatores que também contribuíram para a escolha do PVM.

O PVM—WQS foi desenvolvido com base no código fonte do PVM. Todas as
rotinas pertencentes ao PVM foram estudadas e, posteriormente, a grande maioria
dessas foi adaptada para a nova plataforma. No total foram analisadas 33.258
linhas dispostas em 58 arquivos .e e .h . Essa estratégia possibilitou reduzir o tempo
de desenvolvimento, permitiu portabilidade e heterogeneidade [SOU96] [SAN96].

Tarefa do Tarefa do
Usuário Usuário

& Libpvm ) & Libpvnu
Tarefa do
Usuário

Tarefa do
Usuário
Libpvm

Pde Pvmd

Figura 2.1 - Estruturação do modelo PVM—WQS

O código do PVM-WQS foi estruturado utilizando-se os conceitos de orientação a
objetos: abstração, encapsulamento, polimorfismo e herança [PIN91] [TAK90]

,

[WIE91]. A inclusão da orientação a objetos forneceu ao código do PVM-W95 a



organização necessária para que futuras manutenções sejam feitas com o menor
custo possível.

O PVM—W95, assim como o PVM, é composto por duas partes principais: um
daemon, também conhecido como Pvmd, e uma biblioteca de rotinas com a
interface PVM, também chamada de Libpvm (Figura 2.1) [SOU96] [SAN96] [STEQO]
[SUN94]. O Pvmd é executado em cada host que compõe a máquina virtual
atuando como “gerenciador” da máquina e roteador de mensagens. A Libpvm
contém um conjunto de primitivas que atuam como elo de ligação entre uma tarefa e
a máquina virtual (o Pvmd e as outras tarefas) [GE194a] [GEI94b].

2.1. PVM Daemon (Pvmd)
O Pvmd é um processo servidor que atende às requisições feitas, ou pelas

tarefas pertencentes àquele host, ou por outros Pvmds (no caso, atuando como
processos clientes). O Pvmd também possui todos os métodos e estruturas de
dados necessários à manipulação dos pacotes que compõem as mensagens.
Sucintamente, o Pvmd é responsável por:
. configurar todo Pvmd que começa a ser executado, como por exemplo, fornecer o
endereço IP, criar os mecanismos de comunicação entre os processos
necessários e outras configurações necessárias;

. controlar todo o roteamento de mensagens feito pelo Pvmd com suas tarefas e
com outros Pvmds;

. manter todas as filas de mensagens e pacotes recebidos e/ou enviados pelo
Pvmd;

. criar e manter atualizadas a tabela de hosts e a tabela de tarefas (suas estruturas
de dados mais importantes), permitindo assim que a configuração da máquina
paralela virtual esteja sempre correta;

. estabelecer e executar o protocolo de comunicação Pvmdevmd e
PvmdwTarefa, para que as requisições e respostas sejam transmitidas e/ou
recebidas corretamente;

. criar e manter os salvadores de contexto para permitir a execução multitarefa do
Pvmd;

. criar novos Pvmds, permitindo assim modificar dinamicamente a máquina paralela
virtual.

2.2. Biblioteca de Comunicação (Libpvm)
A biblioteca Libpvm é uma biblioteca de ligação dinâmica (.dll), responsável

pela interface com a aplicação paralela. A Libpvm também possui todos os
métodos e estruturas de dados necessários à comunicação e à manipulação dos
pacotes que compõem as mensagens. Resumidamente, a Libpvm é responsável
por:
o implementar os codificadores e decodificadores utilizados para plataformas

heterogêneas;
o conectar e desconectar a tarefa no PVM-W95;
. criar os mecanismos de lPC (Interprocess Communication) necessários para
comunicação com o Pvmd e/ou para comunicação diretamente entre as tarefas
(esta indicada pela linha tracejada na Figura 2.1 );

e manter os protocolos de comunicação Pvmmearefa e Tarefacharefa;
. implementar as rotinas para o gerenciamento de grupos de tarefas;
. restringir o acesso da aplicação paralela aos métodos e/ou estruturas de dados
não permitidos.



2.3. Comunicação entre Processos no PVM-W95
A máquina paralela virtual emulada com o PVM—W95 é uma máquina MIMD

(Multiple Instruction Multiple Data Stream), com memória distribuída [FLY72]
[ALM94] [GEl94a] [GEl94b] [SOU96], tornando o meio fisico e os mecanismos de
comunicação entre processos fatores importantes na obtenção de desempenho. De
fato, a principal finalidade, tanto do Pvmd quanto da Libpvm, é gerenciar e garantir a
troca de mensagens entre os vários componentes do PVM-W95. A portabilidade,
fator inerente aos ambientes de passagem de mensagens, também impõe sérias
limitações quanto à utilização de protocolos de comunicação mais eficazes. Nem
todas as plataformas (hardware + sistema operacional) dispõem uma grande
variedade de protocolos aos seus usuários.

PmeCtrl ou PvmpCtrl
Pvaase

T

TaskCom

+
WinSock 1.1

(wsock32.dll)

Legenda
—> Herança entre Classes

—> Requisição/Resposta

Figura 2.2 - Representação Gráfica da Classe TaskCom

Devido à importância da comunicação no PVM-W95 e para facilitar futuras
atualizações, os mecanismos de comunicação entre processos (IPC) foram
implementados separadamente do restante código fonte, através da orientação a
objetos. Todos os métodos e estruturas de dados foram encapsulados em uma
classe chamada TaskCom (Figura 2.2) [SOU96] [SAN96]. O encapsulamento toma
o PVM-W95 independente do protocolo de comunicação utilizado (atualmente o
TCP/|P). Visando facilitar manutenções posteriores foram criados 28 métodos,
herdados por outras classes, os quais são responsáveis pela interface entre PVM—

W95 e o protocolo de comunicação.
O PVM-W95 utiliza a versão 32 bits do Windows Sockets© (Winsock 1.1)

[BON96] [DUM95] [HAL93], para permitir o acesso à pilha do protocolo TCP/IP. A
escolha pelo WinSock 1.1 e pelo TCP/IP está relacionada à implementação do PVM
para UNIX.

Como a comunicação no PVM-W95 é feita entre os Pvmds e entre as tarefas, há
três conexões a considerar (assim como no PVM): entre Pvmds, entre um Pvmd e
suas tarefas e entre tarefas. _ ,

Aconexão entre Pvmds é feita através de UDP. Como o UDP .nao e um

protocolo confiável, o PVM-W95 implementa serviços. de confirmação e
retransmissão das mensagens. O protocolo TCP não foi utilizado por tres motivos

principais. O primeiro é a "escalabilidade". Em uma máquina com N hosts, cada
Pvmd deve ter (N - 1) conexões, onde cada transmissão aberta com TCP consome



um descritor de arquivos no Pvmd e alguns sistemas operacionais limitam o número
de arquivos abertos. Um socket UDP aberto, entretanto, pode comunicar-se com
qualquer outro socket UDP remoto. O segundo é o tempo extra (overhead) gasto
para fazer as conexões necessárias com TOP. 0 terceiro é a tolerância a falhas. O
sistema detecta que um Pvmd remoto está com problemas ou que a rede está
paralisada através da utilização de timeouts. O TCP mantém opções que podem
fazer esse trabalho, mas elas nem sempre possibilitam um controle adequado sobre
os parâmetros [GEI94a] [GE194b] [SOU96] [SUN94].

A comunicação entre um Pvmd e suas tarefas e entre tarefas é feita com TCP,
devido principalmente ao fator confiabilidade. UDP necessita de confirmações extras
e retransmissões, o que gera maiores overheads. Como as comunicações não têm
o estilo das feitas entre Pvmds, uma vez que o tamanho das mensagens e a sua
ocorrência dependem da aplicação desenvolvida, a melhor solução é a adoção do
protocolo TCP.

3. Avaliação de Desempenho do PVM-WQS
Para a avaliação de desempenho foi desenvolvida uma versão paralela do

método de ordenação quicksort, a qual foi executada no PVM—WQS e no PVM
original [SOU96]. Para coletar os tempos de execução no PVM-WQS foram
utilizados 4 hosts, todos PCs conectados através de uma rede padrão Ethernet,
utilizando o Sistema Operacional Windows95 e o compilador Borland C++ 4.5. Os
equipamentos utilizados foram:

1 PC 486DX4-100, 12 Mbytes RAM;
1 PC 486DX2-66, 24 Mbytes RAM;
1 PC 486DX2-66, 20 Mbytes RAM;
1 PC 486DX2-66, 12 Mbytes RAM;

Para coletar os tempos de execução do PVM também foram utilizados 4 hosts,
todos máquinas "SUN SPARCstations", conectadas por uma rede padrão Ethernet,
utilizando o Sistema Operacional SunOS 4.1.3_U1 e o compilador C da SUN
Microsystems, Inc. (cc - incluso na versão 4.1 .3_U1). As estações utilizadas foram:

1 SPARCstationS, 70 MHz, 32Mbytes RAM;
1 SPARCstation2, 40 MHz, 16Mbytes RAM;
1 SPARCstation1, 20 MHz, 12Mbytes RAM;
1 SPARCstationSLC, 20 MHz, 8Mbytes RAM;

Analisando-se os hosts utilizados nas duas plataformas, observa-se que, além de
possuírem arquiteturas completamente diferentes (RISC x CISC), os PCs
apresentam uma maior potência computacional que as SUN SPARCstations.

Devido a característica multiusuário do UNIX, a qual afeta diretamente o
desempenho do sistema, os tempos foram coletados em horários de pouca
utilização dos laboratórios (finais de semana, à noite e feriados), minimizando,
portanto, diferenças no tempo de execução com a existência de outros processos
concorrentes nos equipamentos. ,

O quicksort foi executado variando-se duas características importantes: o numero
de elementos a ordenar e a granularidade.

Para aumentar o número de elementos, foram gerados vetores com 1.010,
10.150, 101.600 e 305.900 elementos inteiros. Considerando-se que. cada
fragmento de mensagem no PVM envia até 4064 bytes (valor default) e o tipo de
dado inteiro ocupa 4 bytes, os tamanhos representam mensagens com 1 fragmento,
10 fragmentos, 100 fragmentos e 300 fragmentos respectivamente.



Para aumentar a granularidade de cada processo, sem aumentar, entretanto, o
tamanho de cada mensagem, foi inserida uma estrutura de repetição. Esta estrutura
força a ordenação dos elementos do vetor várias vezes, sem que sejam feitas novas
trocas de mensagens. Os elementos foram ordenados 1, 50 e 100 vezes.
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Figura 3.1 - Desempenho do PVM-W95 e do PVM para 4 hosts.

Os tempos obtidos são tempos de usuário, que consistem nos tempos gastos
em ciclos de CPU e enquanto o processo está esperando por determinados eventos
do sistema operacional (por exemplo operações de l/O e troca de contexto em
sistemas de tempo compartilhado) [DIL95] [TAN96]. Os resultados finais
representam a média obtida com 100 execuções.

A Figura 3.1 demonstra os resultados obtidos com a avaliação de desempenho
feita por Souza [SOU96]. Analisando-se os valores obtidos com a granularidade 1

para qualquer número de elementos utilizados (Figura 3.1 a,b,c,d) verifica-se que o
PVM obteve um desempenho melhor que o PVM-W95, o mesmo ocorrendo para
ordenar 1.010 elementos com as 3 granularidades (Figura 3.1 a). A característica
em comum nesses dois casos é que a relação da granularidade das tarefas x

comunicação é ruim, ou seja, o tempo utilizado é determinado mais pela
comunicação do que pelo processamento em si.
Nos casos que possuem um maior número de elementos (10.150, 101.600 e
305.900), com maior granularidade (50 e 100) (Figura 3.1 b, c, d), onde os tempos
de processamento de cada tarefa são maiores, o PVM-WQS obteve melhores
resultados. Considerando que os equipamentos utilizados para executar O



PVM-W95 possuem uma potência computacional maior que os utilizados pelo PVM,
esse desempenho superior pode estar afetado por um processamento mais rápido
durante a ordenação de cada subvetor.

Comparando o PVM-W95 com o PVM, observam-se duas situações distintas:
. o desempenho do PVM-W95 é superior ao PVM nos casos onde a
granularidade é mais alta, ou seja, quando o tempo total de execução é
influenciado mais pelo tempo de processamento do que pelo tempo de
comunicação;

o o desempenho do PVM-W95 é inferior ao PVM nos casos onde a
granularidade é mais baixa, ou seja, quando o tempo total de execução é
influenciado mais pelo tempo de comunicação do que pelo tempo de
processamento.

Considerando a maior potência computacional dos equipamentos utilizados pelo
PVM-WQS, há indícios de que a comunicação empregada no PVM—W95 seja menos
eficiente que a comunicação empregada no PVM.

Devido às diferenças nas arquiteturas utilizadas (RISC x CISC), acredita—se que
os dados obtidos não podem ser considerados conclusivos, necessitando, portanto,
de novas avaliações [SOU96]. A seguir são apresentados os estudos feitos a partir
da avaliação descrita nesta seção.

4. Avaliação de Desempenho do TCP/|P
Com base nos trabalhos descritos na seção anterior, o protocolo de comunicação

TCP/lP foi analisado com os seguintes critérios:
. minimizar o número de características diferentes (heterogeneidade) entre as
duas plataformas computacionais. Para tanto foram utilizados, nas duas
plataformas, os mesmos hardware e algoritmo para benchmark. A
heterogeneidade é encontrada nas implementações do protocolo TCP/IP (alvo
desta avaliação), nos Sistemas Operacionais e nos compiladores, sendo que
estes últimos também podem afetar os tempos obtidos;

. avaliar apenas o protocolo TCP/IP, sem utilizar nenhum recurso do PVM—W95
ou do PVM. A intenção e' verificar qual é o impacto gerado com a utilização de
duas implementações diferentes do mesmo protocolo na computação paralela
distribuída em ambientes distintos (UNIX x WindostS);

. não escolher um "aplicativo" para a avaliação, como adotado por
Souza [SOU96]. Para os testes foram escolhidos os algoritmos descritos por
Dillon e Nevin [DIL95] [NEV96]. Os algoritmos utilizados como benchmark
caracterizam-se por sua objetividade e simplicidade, fatores que contribuem
para uma melhor avaliação "apenas" da transmissão de mensagens entre
processos.

Seguindo estes critérios, a avaliação do TCP/IP foi realizada utilizando-se como
hardware base dois PCs, conectados através de uma rede padrão Ethernet com os
Sistemas Operacionais Window395 e LINUX - versão 1320 e com os compiladores
Borland C++ 4.5 (no Window395) e o GNU Compiler 2.6 (no LINUX). Os dois
equipamentos utilizados foram:

1 PC 486DX2-66, 24 Mbytes RAM;
1 PC 48GDX2-66, 20 Mbytes RAM;

A versão do TCP/IP no Window395 foi a mesma utilizada pelo PVM-WQS, ou
seja, a versão 32 bits do Windows Sockets© (Winsock 1.1). No LINUX foi utilizado o
TCP/IP que acompanha a versão 1320 do Sistema Operacional.



Todos os tempos foram coletados minimizando-se o número de processos em
execução nos equipamentos e em horários de pouca utilização da rede de
comunicação, e os resultados finais representam a média de 100 execuções.

4.1. Medidas Utilizadas para a Avaliação
0 tempo de envio de uma mensagem com 5 bytes em uma comunicação

ponto-a-ponto ( ta.,bm) ) pode ser calculado pelo tempo utilizado para o
empacotamento da mensagem ( tdelay_sendA(n) ), pelo envio da mensagem de uma
interface até a outra interface ( tnet(n) ) e pela liberação da mensagem para o
processo destino após o recebimento na outra máquina ( tde|ay_,ecv5(n) ) [NEV96]
[DIL95]. O tempo descrito pode ser representado como:

ta—>b(n) : tdelay_sendA(n) '" tnetm) + tdelay_rech(n) (1)

No entanto, um dos grandes problemas da avaliação de desempenho na
comunicação ponto-a-ponto é a falta de sincronismo entre os clocks das máquinas
envolvidas na transmissão das mensagens [DlL95] [NEV96]. Devido a esse
problema, foi utilizado o algoritmo ping-pong, o qual permite que sejam coletados os
tempos round-trip (round-trip fime) [TAN96] [NEV96] [DIL95]. O round-trip time
representa o tempo utilizado por uma mensagem para chegar no seu destino e
retornar ao remetente. O tempo utilizado é medido somente em uma máquina,
evitando assim os problemas de sincronismo. A equação abaixo fornece uma
definição mais apropriada:

taHbm) :tdelay_sendA(n) + tnetm) + tdelay_rech(n) + (2)
tdelay_sendB(n) + tnet(n) '" tdeiay_rech(n)

Assumindo que o tempo de envio de uma mensagem de um processo _A_ para um
processo º seja idêntico ao tempo de envio de uma mensagem do processo _B_ para
o processo A, pode-se simplificar a equação acima para:

taebm) : 2 - (tdelay_sendA(n) + tnetm) + 1:delay_rech(n))

OU

ta<—>b(n) : 2 - ta—>b(n) (3)

Assim, pode-se assumir que o tempo utilizado para a troca de uma mensagem
entre dois hosts idênticos é:

ta—>b(n) : tagbfnz (4)

O throughput - p(n) [TAN96] [NEV96] [DIL95] é expresso em Mbits/s ou Kbits/s
neste trabalho e é representado por:

P(") = __L9__ (5)
ta_,b(n) .

106

ou, utilizando-se o round-trip time:



p(n)= 2.8.n (6)
tambm) . 106

4.2. Resultados Obtidos
As Figuras 4.1 a 4.4 demonstram os resultados obtidos com a avaliação de

desempenho realizada neste trabalho. A análise dos protocolos TCP e UDP foram
realizadas sob dois aspectos: a transmissão local e a remota, ou seja, entre
processos diferentes executados na mesma máquina e entre processos executados
em máquinas distintas.

Analisando-se os valores obtidos, percebe-se que o TCP/IP no WindostS
apresentou um resultado pior, em comparação com os resultados do TCP/IP no
LINUX.

O TCP no Windows95 apresentou uma perda média de desempenho da ordem
(obteve-se a média da divisão de todos os throughputs do TCP/IP no LINUX pelos
throughputs do TCP/IP no WindostS) de 2,32 para transmissões remotas
(utilizadas no PVM-WQS e PVM para as transmissões diretas entre as tarefas dos
usuários). Para transmissões locais com o TCP (utilizadas no PVM-W95 e PVM
entre as tarefas dos usuários e o Pvmd), a perda foi ainda maior, da ordem de 3,73.

O UDP no Windows95 apresentou menos eficiência ainda, visto que a perda de
desempenho é da ordem de 4,50 para transmissões remotas e de 14,08 para
transmissões locais. A transmissão remota do UDP é muito utilizada, visto que é
empregada para a comunicação entre os Pvmds e a transmissão local do UDP é
utilizada para iniciar todos os novos Pvmds, através do Pvmd Shadow ou Pvmd'.

5. Conclusões
Este trabalho apresentou a relação existente entre o desempenho do TCP/IP no

LINUX - versão 1.320 e no Windows% (Windows Sockets 1.1 - v.32 bits). O
objetivo é verificar qual o impacto gerado pelo protocolo de comunicação na
computação paralela distribuída com o PVM-W95. Para isso, foram apresentadas
algumas das características de implementação do PVM-WQS, destacando—se
principalmente os aspectos relacionados com a comunicação e seus protocolos.

Foram relacionados os valores obtidos com a avaliação de desempenho
preliminar feita por Souza [SOU96]. Essa avaliação indica prováveis problemas
quanto ao desempenho do ambiente de passagem de mensagens desenvolvido, os
quais motivaram a realização deste trabalho.

Os resultados obtidos demonstram claramente que o TCP/IP no Window395
impõe sérias limitações ao desempenho do PVM-W95. Com isso, o PVM-WQS deve
apresentar desempenhos inferiores, quando comparado ao PVM original na mesma
plataforma de hardware.

Outro fator a ser considerado é que, embora os valores obtidos indiquem um
desempenho inferior do PVM-W95 em relação ao PVM no LINUX devido ao
protocolo, o PVM-WQS permite a perfeita construção da máquina paralela virtual no
ambiente Windows©, com comportamento estável e desempenho satisfatório para
várias aplicações paralelas.

Atualmente encontram-se em desenvolvimento pesquisas que procuram
solucionar os problemas apontados por este trabalho. As pesquisas concentram-se
na utilização de novos protocolos pelo PVM-WQS, bem como na redução da troca de
mensagens feita atualmente pelos métodos do PVM-W95.
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Abstract: Is PVM in Windows environments viable? This paper shows that
the answer is yes! Furthermore, besides being viable as an alternative platform
for the development of parallel applications, Windows environments allow
PVM to have better performance figures than those obtained from LINUX
environments. With this aim it is presented a performance evaluation of two
different PVM implementations, one for the Windows and another for the
LINUX operating system. This evaluation takes into account the main elements
of each environment, studying in isolation the performance impact of each one.
The results show that PVM in Windows environments is viable and can
potentially produce better results, if an appropriate communication protocol
implementation is available.

1 Introduction
Although personal computers (PCs) and Windows have been widely used nowadays,
only recently research works aiming at supplying tools for exploiting parallel
computing in this environment have been reported [8].

Three works have been reported so far: the WPVM from Coimbra
University [1], the WPVM from the PVM-team [4] and the PVM-W95 from the
University of São Paulo at São Carlos, Brazil [8]. These works present alternative
solutions for having parallel computing on a network of PCs running the Windows
(32 bits) operating system.

As the adoption of Windows for parallel computing is recent and in this
area high performance is always a target, it is required to analyze the behavior of
such a parallel programming environment to establish the performance reached with
PVM on Windows platforms.

This paper focuses on parallel computing on Windows environments under
the performance viewpoint, taking as a testbed the PVM-W95. The differences
between the Windows and UNIX platforms (LINUX) are discussed considering the
features that can potentially spoil the overall performance for the parallel
applications developed. Some of the differences discussed includes: the operating



systems themselves, the compilers adopted, the implementation of the
communication libraries and protocols, etc.

2 The PVM-W95
The PVM-W95 is a message passage environment that offers the required resources
for developing concurrent programs using the C (or C++) programming language,
on a network of PCs running the Windows95/NT operating systems. This
environment is entirely compatible to the original PVM platform for UNIX systems
[8]. The choice of PVM is mainly due to its simplicity and widely utilization, being
a de facto standard for distributed/parallel computing.

The PVM-W95 was developed entirely based on the original PVM source
code. The several PVM routines were carefully studied and ported for the new
environment. As a consequence, the porting was facilitated and the time required to
have the new PVM platform operational was sensibly reduced, besides allowing
straightforward portability and heterogeneity [8].

The significant difference between the PVM-W95 and the original PVM
codes resides in the use of object oriented concepts: abstraction, encapsulation,
polymorphism and inheritance [6]. The introduction of object orientation gave to the
PVM-W95 code the required organization to allow easier and low cost future
maintenance and code evolution.

PVM-W95, as well as the original PVM, is composed of two main modules:
a daemon (the Pvmd) and a library of routines with the PVM interface (Libpvm) [8]
[11]. The Pvmd is a server process implemented by the PvaCtrl class (Fig. l-b)
and it is executed in each host building the virtual machine. The main functions of
the Pvmd are: to manage the virtual machine and to route messages. The Libpvm is
a dynamic linked library (.dll) implemented by the PmeCtrl class (Fig. l-a) and it
is responsible for the set of primitives acting as the link between a task and the
virtual machine (the Pvmd and the other tasks).

The Pvaase class is responsible for the code portion utilized by both the
Pvmd and the Libpvm (Fig. 1). The Pvaase class inherits the TaskCom class,
providing all methods required to the PVM communication and it is inherited by
PmeCtrl and the PvaCtrl.
2.1 Interprocess Communication in PVM-W95
The PVM-W95 (as well as the PVM) is a distributed memory MIMD machine
[5][9]. Therefore, the communication medium plays an important rule in terms of
performance. The highly desirable portability is also an important factor that
imposes serious constraints in terms of adopting faster communication protocols.
Actually, some of the available environments (hardware + operating system) do not
offer much options for their users.

As communication is an important issue in PVM-W95 and thinking of
making easy future updates, all the interprocess communication mechanisms were
implemented separately from the rest of the source code, by means of object oriented
techniques. All the methods and data structures were encapsulated into the TaskCom
class (Fig. 1) [8].



At present, the PVM-W95 version in operation uses the Windows Sockets
32 bits version (Winsock 1.1) [2], which allows accessing the TCP/IP protocol stack.
The choice of TCP/IP is also related to the implementation of the original PVM for
UNIX environments.

Considering that communications in the PVM—W95 environment occur
between the Pvmds and between the tasks, there are three different connections:
between Pvmds (using the UDP); between a Pvmd and its tasks (by means of the
TCP) and between tasks (also using the TCP) [5] [l l].

(a) Livam (b) Pvmd

PvaCtrl

+ + T

PVM-W9S Interface Pvaase
A
V; T

PmeCtrl TaskCom

Pvaase WinSock 1.1

T
(wsock32.dll)

TaskCom Legend

—> lnheritance Between Classes
<— > Interface Accessing Livam
—> Request!Reply

WinSock ] .l
(wsock32.dll)

Fig. 1 - Class Structure. (a) Libpvm (b) Pvmd

3 PVM-W95 X FVM-LINUX - A Performance Analysis
The initial objective of PVM-W95 was to make distributed/parallel computing in
Windows environments feasible. Although performance issues have not been
discarded, they were not the main proposal in the first step of the research [8]. As the
demand for using the PVM-W9S platform increased the performance reached
became an important matter and some initial studies were conducted to investigate
the levels obtained and the possible sources of problems. It was clear from the
beginning that the performance reached with applications running in the PVM-W9S
was far from the values obtained from other platforms, under the same load and
hardware conditions. However it was not clear if the reason for such low
performance levels was the PVM—W95 itself or anything else. Therefore, a detailed
investigation was conducted, taking into account both the PVM-W95 and the PVM
for UNIX environments (LINUX was chosen due to the hardware adopted: PCs).



For all analysis on both platforms (Windows and LINUX) discussed in this
paper the PVM was used to send messages (PvaouteDixect) with variable sizes
(from 0 to 600Kbytes) through an Ethernet (lOMbits/s). The PVM packet size
(PvaragSize) is 4Kbytes (default value). The hardware adopted was two
i486DX2—66MHz with 32MB of RAM. All the values presented in this paper are
user times [12] collected during periods of very low system utilization and are the
average of 100 executions.

The benchmark used in this section is the ping-pong algorithm (Dillion [3]
and Nevin [7]) evaluating the round-trip time ( TA._,3(n) ). "The round-trip represents
the elapsed time needed by a message to reach its destination and to come back to the
sender" [3]. The throughput (p(n) ) is evaluated by:

2 * 8 * n
pm) = ———6 0)

TAHBW * 10

were n is the message size in bytes.
The Fig. 2 shows the results obtained from the analysis. It can be seen that

for all the message sizes the throughput considering the PVM—W95 is lower than the
figure obtained for the PVM for LINUX.
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Fig. 2 - PVM-WQS x PVM-LINUX - Performance Analysis

The question raised here is what is affecting the PVM-W95 performance?
Considering the platforms adopted (hardware and software) it can be emphasized the
following items:

a) Hardware: it can not be the cause once the same hardware was adopted in both
experiments (processor, memory, network interfaces and so on).
b) Operating System: this could be the cause since the Windows95 and the LINUX
1.3.20 have very different features such as the processor scheduling mechanism,
memory management, interprocess communication mechanisms, etc.



c) Compilers: different compilers generate different binary codes with potentially
different performances. The Borland C++ 5.01 (Windows95) and the GNU
Compiler 2.6 (LINUX) can therefore affect the global performance reached.
d) Livam Delay: although the routines used for both environments are very
similar, the inclusion of object orientation could have introduced an undesirable
overhead. Compilers and operating systems can also influence this item.
e) The TCP/IP Protocol: The TCP/IP protocol implementations can offer very
different performance levels [10]. Furthermore, implementation details, such as the
fact that the TCP/IP is actually implemented in the Kernel in the LINUX operating
system and outside the kernel in the Windows system, implies possible differences in
the performance reached.

The items operating systems and compilers are strongly related for the
purposes of this papers and therefore they will be discussed together in the next
section.

4 Windows95 X LINUX - Significant Differences for PVM
4.1 Operating Systems and Compilers
For this analysis it was established a benchmark that executes operations similar to
those performed by both the PVM-W95 and the PVM for LINUX such as heavy
utilization of memory with dynamic data structures, generation of concurrent
processes and operations with files. The compilers are the Borland C++ 5.0l and
the GNU 2.6, as said before.
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Fig. 3 - Performance for Operating Systems and Compilers

As can be seen from Fig. 3, the data obtained with the Windows95/Borland
C++ 5.0] are better than the time observed for the LINUX/GNU 2.6. Actually, these
tests make clear that the different compilers adopted for the different operating
systems produced binary codes with very different performances. However, the
results show that the compiler and the operating system can not be responsible for
the low performance level reached with the PVM-W95 because the results show



better performance in the Windows95 environments! Therefore. the differences
found are in favor of the PVM-W95 performance.
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4.2 Livam Delay
The Livam Delay times were collected using the ping benchmark [3][7]. The
function of ping in this context is to measure the minimal time spent by the Livam
functions before reaching the TCP/IP protocol in order to send the entire PVM
message. The TCP/IP delay was kept out of the accounting. It was expected that the
object orientation would have introduced some delays in the system. However, the
data shown in Fig. 4 make clear that the performance for the PVM-W95 is better
than that observed with PVM for LINUX in terms of Livam delay. Furthermore,
the higher the message size considered the higher the overhead generated in the
LINUX Livam.
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Fig. 5 — TCP/IP: PVM-W95 x PVM-LINUX

4.3 The TCP/[P Protocol Delay
The data from the TCP/IP delay test were also collected considering the ping
benchmark. The function of ping here is to measure the minimal TCP/IP protocol



ªy spent to send the entire PVM message. Note that the socket send primitive is
asynchronous implying that it is not required to have the message reaching its
destination before releasing the sender process (there is parallelism), where message
communication and processing can be overlapped.

The data shown in Fig. 5 confirm the results found in a previous work [10]
demonstrating that the Winsock 1.1 issues a very lower performance than the
TCP/IP in the LINUX environment. Therefore, all the gain obtained with the lower
Livam delay is not sufficient to keep the overall PVM-W9S performance in better
levels.

The difference is really high. For instance, when TCP/IP is used for sending
a message with 600Kbytes in the PVM for LINUX, the required time is about 50 ms;
for the PVM-W95 this time is around lO771,93 ms. Actually, looking at Fig. 6, it
can be observed that the TCP/IP in the PVM-W95 is responsible for 97.7% of the
time required by pvm_send(); on the other hand in the PVM for LINUX the
Livam is responsible for 96,7% of the time used by pvm_send( ) ,
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Fig. 6 - Impact of the Livam and TCP/IP in Messages

5 Conclusions
The results presented in this paper clearly demonstrate that the PVM-W95 has the
required potential to reach performance levels similar or better to those observed
from other PVM implementations for UNIX environments on personal computers.
This conclusion is possible because the adoption of the Windows95 operating
system, the Borland C++ 5.0] compiler and the new PVM code organization (with
adoption of object orientation). do not introduce any constraint in terms of
performance. Actually, the results show that it is possible to have better performance.

Therefore, the main overall conclusion in this paper is that the PVM-W95
itself does not have any performance problems. The problems initially found with the
system are concentrated in the TCP/IP protocol implementation.

Reaching better performance levels with the PVM-W95 environment is

possible by replacing the communication protocol adopted. This is an easy task in



terms of the PVM-W95 code mainly due to its object oriented organization and it is a
task to be undertaken very soon.
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