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Resumo 

Este trabalho apresenta o projeto e implementação de uma interface de co-

municação entre o ambiente de escalonamento AMIGO e TAO, que é uma implementação 

da especificação CORBA. Essa interface permite que aplicações desenvolvidas com TAO 

utilizem os serviços de escalonamento providos pelo AMIGO. O ambiente AMIGO oferece 

uma maneira flexível e dinâmica de escalonamento, possibilitando um melhor desempenho 

para aplicações do usuário. A ferramenta TAO possibilita o desenvolvimento de aplicações 

distribuídas em conformidade com a especificação CORBA e, também, aplicações paralelas 

distribuídas através do modelo callback de mensagens assíncronas. 

Em trabalhos anteriores realizados no grupo de Sistemas Distribuídos e Programação 

Concorrente do ICMC-USP, foram implementadas com sucesso interfaces para os softwares 

PVM e LAM-MPI. Os resultados alcançados por esses trabalhos motivaram a implementação 

de uma nova interface, entre o AMIGO e uma ferramenta CORBA, com o objetivo de 

explorar o desenvolvimento de aplicações paralelas distribuídas na arquitetura CORBA e, 

conseqüentemente, oferecer serviços aprimorados de escalonamento para essas aplicações. 

Após a implementação da interface CORBA-AMIGO neste trabalho, foi possível 

verificar os ganhos que o uso de técnicas aprimoradas de escalonamento podem trazer 

sobre o desempenho final da aplicação. Além disso, os resultados obtidos mostraram que 

a ferramenta TAO é uma solução viável para o desenvolvimento de algumas classes d2 

aplicações paralelas distribuídas podendo, inclusive, alcançar desempenho comparável ao 

desempenho observado com ferramentas construídas especificamente para essas classes de 

aplicações. 



Abst ract 

This work presents the design and implementation of a communication interface 

between the AMIGO scheduling environment and TAO, that is an implementation of 

CORBA specification. This interface ailows applications developed with TAO to use the 

scheduling services provided by AMIGO. The AMIGO environment offers a flexible and 

dynamic scheduling, aiming at providing a better performance to user applications. TAO 

aliows the development of distributed applications in compliance with the CORBA speci-

fication and parailel distributed applications through the callback asynchronous messaging 

model. 

In previous works developed in the Concurrent Programming and Distributed Systems 

Group of the ICMC-IJSP, interfaces to PVM and LAM-MPI softwares have been successfully 

implemented. The results reached by these works motivated the building of a new interface 

between the AMIGO and a CORBA tool, aiming at exploring the development of paraliel 

distributed applications within the CORBA architecture and consequentely to offer better 

scheduling services to these applications. 

After the implementation of the CORBA-AMIGO interface in this work, it was 

possible to assess the gains that enhanced scheduling techniques can bring to the final 

application performance. Moreover, the results obtained showed that TAO is a viable 

solution to the development of some distributed paraliel application classes, ,  being able to 

reach performance comparable to those observed for others tools built specifically to deal 

with these classes of applications. 
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Introdução 

Diversos foram os fatores que contribuíram para que a computação se tornasse tão 

usual e até imprescindível nos dias atuais. Automatização, flexibilidade e rapidez na realiza-

ção de tarefas são alguns fatores de fácil mensuração. No entanto, as facilidades atualmente 

encontradas nada mais são do que o resultado de décadas de pesquisas e desenvolvimentos, 

objetivando fornecer soluções para problemas de considerável complexidade e, muitas vezes, 

até inviáveis de resolução sem as tecnologias atualmente disponibilizadas. 

Assim, pode ser notado que as diversas linhas de pesquisas em computação, ocupam 

lugar de destaque no que diz respeito ao provimento de tecnologias à sociedade de maneira 

geral. Dentre essas diversas linhas de pesquisas têm-se as contribuições de áreas de vanguarda 

como sistemas distribuídos e computação paralela, quando são tratadas isoladamente ou 

mesmo quando abordadas de forma conjunta, por meio do que é conhecido como computação 

paralela distribuída. 

Os sistemas computacionais distribuídos surgiram na década de 70, como uma evo-

lução natural para substituir os sistemas centralizados (os tradicionais sistemas de com-

partilhamento de tempo), graças ao avanço registrado pela microeletrônica, que permitiu a 

integração em larga escala e com isso o aparecimento dos primeiros microprocessadores e, 

conseqüentemente, dos computadores pessoais. Esse fato possibilitou um aumento significa-

tivo no número de usuários de sistemas computacionais, fazendo com que os objetivos iniciais 

(compartilhamento de recursos e informações) dos sistemas distribuídos constituíssem uma 

realidade do dia a dia, cada vez mais ampla com a expansão constante da Internet. Novos 

1 
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objetivos, novas aplicações e novos desafios surgem, principalmente no que se refere à busca 

de melhor desempenho e melhor confiabiidade. 

Com sua constante evolução, os sistemas distribuídos mostraram-se extremamente 

vantajosos e, em pouco tempo, conquistaram um lugar de destaque no cenário computacional. 

Ao longo dos tempos esses sistemas foram aprimorados a fim de oferecerem aos usuários 

sistemas amigáveis e com alto desempenho. 

A computação paralela evoluiu de modo distinto aos sistemas distribuídos, sempre 

tendo como objetivo a redução do tempo de processamento em algumas classes de aplicações. 

Computação paralela e arquiteturas paralelas sempre foram assuntos conjugados, isto é, 

computação paralela sempre foi feita sobre arquiteturas paralelas. 

Na década de 80, ficou claro para a comunidade envolvida com pesquisas em computa-

ção paralela e sistemas distribuídos, que a plataforma distribuída de um sistema fracamente 

acoplado, poderia ser utilizada com vantagens como uma arquitetura paralela do tipo MIMD 

(Multiple Instructíons Multiple Data), surgindo o que se denominou de máquinas paralelas 

virtuais. Isso marca a convergência das áreas de pesquisa, com um melhor aproveitamento 

do hardware instalado nos sistemas distribuídos. 

Embora a computação paralela e os sistemas distribuídos tenham surgido com objeti-

vos diferentes, observou-se que um era complemento do outro, sob diferentes pontos de vista. 

Assim, poder-se-ia se unir a disponibilidade de hardware oferecido pelos sistemas distribuídos 

e o alto desempenho fornecido pelo processamento paralelo, originando o que atualmente se 

conhece por computação paralela distribuída. 

Aliados a essa nova área, foram desenvolvidos softwares que viabilizassem os objetivos 

da computação paralela distribuída. Esses softwares, conhecidos por ambientes paralelos 

virtuais, permitem aos sistemas distribuídos desempenharem a função de uma máquina 

paralela (virtual). 

As vantagens são evidentes, porém, junto a elas encontram-se diversos problemas. 

Dentre eles destaca-se o escalonamento de processos e suas implicações no desempenho final 

do sistema. No tocante ao escalonamento de processos, diversos trabalhos desenvolvidos 

nos últimos anos tiveram como foco principal o estudo e a apresentação de propostas para 
escãlonar processos de maneira eficiente, utilizando-se para isso políticas de escalonamento 

específicas ou através da adoção de políticas genéricas. Essas e outras propostas têm 

contribuído sobremaneira na tentativa de oferecer melhores desempenhos para aplicações 

distribuídas e/ou paralelas distribuídas. 
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Uma dessas propostas culminou no projeto e desenvolvimento de um ambiente de 

escalonamento flexível e dinâmico denominado AMIGO (dynAMical flezlble schedulinG en-

virOnment) [Souza, 20001. O ambiente AMIGO tem o intuito de possibilitar flexibilidade, 

transparência ao usuário e ganhos de desempenho através de políticas de escalonamento 

específicas para determinadas classes de aplicações. Inicialmente, essa proposta concentrou-

se no escalonamento de aplicações paralelas distribuídas desenvolvidas para softwares que 

permitem o desenvolvimento desse tipo de aplicação, como é o caso de PVM (Parallel Virtual 

Machine) [Beguelin et ai., 19941 e LAM-MPI (Local Área Multicomputer-Message Passing 

Interface) [Burns & Daoud, 19951; [Snir et al., 1996]. No entanto, não foi descartada a 

utilização desse ambiente para aplicações (somente) distribuídas ou paralelas. 

Para utilizar os serviços de escalonamento fornecidos pelo AMIGO, faz-se necessário 

implementar interfaces de comunicação entre esse ambiente e o software responsável pelo de-

senvolvimento/gerenciamento da aplicação. Em trabalhos anteriores desenvolvidos no. Grupo 

de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do ICMC-USP, foram implementadas 

interfaces entre o AMIGO e os softwares PVM e LAM-MPI [Araújo, 19991; [Figueiredo, 

2000]. Os resultados obtidos nesses trabalhos mostraram a possibilidade de obter ganhos 

de desempenho quando adota-se um escalonamento aprimorado, que leva em consideração o 

tipo da aplicação que está sendo utilizada. 

O trabalho apresentado nesta dissertação pode ser inserido, nesse contexto, uma 

vez que aborda a possibilidade de utilizar (através de uma interface de comunicação) o 

AMIGO com uma ferramenta que implementa a arquitetura CORBA [Schinidt & Vinoski, 

19951; [Mowbray & Malveau, 19971; [Mowbray & Ruh, 19971. Com  isso, o,  objetivo aqui 

considerado é permitir que aplicações desenvolvidas sobre a arquitetura CORBA possam 

também usufruir dos serviços do AMIGO e, conseqüentemente, alcançar melhor desempe-

nho. Para tanto, houve a necessidade de serem adicionadas algumas características sobre 

uma ferramenta CORBA adotada, visando contemplar os requisitos definidos pelo AMIGO. 

Somente após a implementação dessas características é que foi possível desenvolver a interface 

de comunicação. 

Esta dissertação está organizada visando fornecer o embasamento necessário para 

contextualizar o trabalho, para discutir os diversos aspectos que envolveram o desenvolvi-

mento do mesmo e, por fim, apresentar os resultados obtidos com relação ao desempenho de 

aplicações que utilizaram essa nova interface. Dessa forma, o texto dos próximos capítulos 

está organizado da seguinte maneira: 
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• O Capítulo 2 aborda os conceitos gerais e mais relevantes sobre computação paralela e 

sistemas distribuídos, as vantagens e problemas encontrados na utilização da computa-

ção paralela distribuída e o funcionamento dos ambientes de passagem de mensagens; 

• O ambiente de escalonamento AMIGO é apresentado no Capítulo 3. As primeiras 

seções do Capítulo 3 abordam as características de diversos softwares disponíveis para 

escalonamento de processos. Posteriormente, são apresentados alguns detalhes sobre o 

projeto e implementação do AMIGO, e comparações entre as principais características 

desse ambiente com as existentes em outros softwares de escalonamento. Nas últimas 

seções, comenta-se sobre a implementação das interfaces AMIGO-PVM e AMIGO-

MPI; 

• O assunto principal do Capítulo 4 diz respeito à arquitetura CORBA. Esse Capítulo é 

dividido em seções que tratam sobre os principais componentes que compõem essa ar-

quitetura, as possibilidades de realizar escalonamento e desenvolvimento de aplicações 

paralelas. Por fim, são apresentadas algumas opções de ferramentas/implementações 

CORBA disponíveis; 

• O Capítulo 5 aborda o desenvolvimento da interface AMIGO-CORBA. Assim, algumas 

considerações são feitas sobre a ferramenta CORBA adotada, as decisões de projeto e 

os detalhes de implementação envolvendo a estrutura de suporte e a interface com o 

ambiente AMIGO; 

• No Capítulo 6 são apresentados os resultados sobre a avaliação de desempenho realizada 

com aplicações TAO utilizando os recursos implementados no Capítulo 5 (estrutura de 

suporte e a interface AMIGO-CORBA). Além disso, discorre-se sobre os resultados 

obtidos com experimentos que utilizam o escalonamento round-robin e o AMIGO em 

um sistema com diferentes perfis de carga; 

• Finalizando, as conclusões e contribuições do trabalho, as dificuldades encontradas du-

rante o desenvolvimento do mesmo e as sugestões para trabalhos futuros são discutidas 

no Capítulo 7. 



Computação Paralela Distribuída 

2.1 Considerações iniciais 

Neste Capítulo são apresentados conceitos e características sobre computação pa-

ralela, programação concorrente, sistemas distribuídos e computação paralela distribuída, 

buscando também retratar as principais vantagens e o relacionamento existente entre essas 

áreas. 

Além desses conceitos, abordam-se também os ambientes de passagem de mensagens, 

os quais fornecem os mecanismos necessários para a construção de aplicações paralelas sobre 

plataformas distribuídas. 

2.2 Computação Paralela 

Muitas das diversas áreas nas quais a computação se aplica requerem cada vez 

mais potência computacional, em virtude dos algoritmos complexos que são utilizados e 

do tamanho do conjunto de dados envolvido no processamento. Dessa forma, a busca por 

um melhor tempo de resposta e, conseqüentemente, um melhor desempenho na execução 

das aplicações, constitui o fator principal que impulsiona o desenvolvimento da computação 

paralela. 

Segundo Almasi [Almasi & Gottlieb, 19941, a computação paralela consiste, basi-

camente, em elementos de processamento, que cooperam e comunicam-se entre si para 
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solucionarem problemas mais complexos, de maneira mais rápida do que se estivessem 

sendo solucionados seqüencialmente. Por essa definição pode-se notar que o fator motivador 

para a computação paralela é a constante busca por melhor desempenho. No entanto, essa 

motivação também ocasiona o surgimento de uma série de novas características (por exemplo, 

gerenciamento e organização dos processadores e manutenção da coerência da informação) 

que não são encontradas na computação seqüencial e que, dessa forma, contribuem para 

aumentar a complexidade da computação paralela. 

2.2.1 Conceitos básicos de Computação Paralela 

Os conceitos apresentados a seguir influenciam diretamente o desenvolvimento e o 

desempenho de aplicações paralelas. 

Paralelismo e Concorrência 

Segundo Almasi [Almasi & Gottlieb, 1994], a concorrência existe quando, em um 

determinado instante, dois ou mais processos (executando em um ou mais processadores) 

começaram a sua execução mas, devido à disputa pela utilização do processador e/ou outros 

recursos do sistema, ainda não terminaram. Essa definição induz a idéia de que pode existir 

concorrência em sistemas com um único processador ou com vários processadores. 

Por outro lado, o paralelismo (ou paralelismo físico) só existe quando se tem mais de 

um processador e, portanto, mais de um processo é executado no mesmo intervalo de tempo. 

Dentre as várias formas de se classificar o paralelismo, têm-se [Cenapadne, 19991: 

• Paralelismo de Dados, 'onde o processador executa as mesmas instruções sobre dados 

diferentes; 

• Paralelismo Funcional, onde o processador executa diferentes instruções que podem ou 

não operar sobre o mesmo conjunto de dados; 

• Paralelismo de Objetos, que utiliza o conceito de objetos distribuídos por uma re-

de, capazes de serem acessados por métodos em diferentes processadores, para uma 

determinada finalidade. 

Níveis de Pra1e1ismo 

O tamanho da tarefa executada pelo processador define o seu nível de paralelismo ou 

a sua granulosidade, que pode ser classificada em fina, média e grossa. 
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A granulosidade fina indica um paralelismo em nível de operações, sendo geralmente 

implementada em hardware. Quando o paralelismo é atingido entre as subrotinas do progra-

ma, tem-se uma granulosidade média. Finalmente, quando se paralelizam processos, obtém-

se uma granulosidade grossa [Hwang & Briggs, 19841; [Navaux, 19891; [Kirner, 19911; [Almasi 
& Gottlieb, 19941. 

Speedup e Eficiência 

O Speedup e a Eficiência são duas medidas utilizadas para verificar a qualidade dos 

algoritmos paralelos implementados. De maneira mais específica, essas medidas procuram 

mostrar a vantagem na utilização da computação paralela comparando a execução seqüencial 

com a paralela [Quinn, 19941. O Speedup (Sp) fornece o ganho de velocidade quando se 

executa um determinado processo (paralelo) em p processadores, em relação à execução 

desse mesmo processo (seqüencial) em um processador, sendo calculado por: 

Sp = T1/Tp 	 (2.1) 

onde: Ti é o tempo de execução em um processador e Tp é o tempo de execução em p 
processadores. 

A Eficiência (Ep) determina a taxa de utilização dos processadores e, assim, depende 
do Speedup alcançado, sendo calculado por: 

Ep=Sp/p 	 (2.2) 

onde: p é o número de processadores. 

O ideal é obter SP = p e Ep = 1. No entanto, fatores como sobrecarga de 

comunicação entre os processadores, parte estritamente seqüencial do código e granulosidade 

(de código) inadequada, podem interferir no resultado final, levando a uma eficiência não 
ideal. 

2.2.2 Arquiteturas Paralelas 

Por arquitetura paralela entende-se um sistema computacional com mais de um 

processador, capaz de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Devido à existência de 

inúmeras arquiteturas que apresentam características diferentes, foram propostas algumas 

classificações que agrupam arquiteturas com características comuns permitindo, assim, uma 
melhor definição quanto à diversidade de modelos existentes. 
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Dentre as diversas classificações existentes, a classificação de Flynn [Flynn, 

1972]; [Flynn & Rudd, 19961 e de Duncan [Duncan, 1990] se destacam na literatura. A 

primeira, por ser uma proposta precursora no sentido de agrupar diferentes arquiteturas de 

computadores. A segunda, por apresentar sub-níveis de classificação e, assim, abranger uma 

maior quantidade de arquiteturas paralelas. 

Classificação de Flynn 

A classificação de Flynn baseia-se no fluxo de instruções e no fluxo de dados. Um 

fluxo de instruções equivale a uma seqüência de instruções executadas (em uma unidade de 

processamento) sobre um fluxo de dados aos quais essas instruções estão relacionadas [Flynn, 

1972]. 

As arquiteturas, segundo a classificação de Flynn, estão divididas em quatro catego- 

rias: 

(1) SISD (Single Instruction Single Data Stream) 

A categoria SISD apresenta um único fluxo de instruções e de dados. Compreendem as 

máquinas de von Neumann, amplamente utilizadas, cuja execução é seqüencial. A Figura 2.1 

apresenta um modelo da categoria SISD. 

Figura 2.1: Categoria SISD 

(2) SIMD (Single In8trtjction Multiple Data Stream) 

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

fluxos de dados. Dessa forma, essa arquitetura possui várias unidades de processamento su-

pervisionadas por uma única unidade de controle, conforme pode ser observado na Figura 2.2. 

Nesse tipo de arquitetura encontram-se os processadores matriciais. 
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Figura 2.2: Categoria SIMD 

(3) MISD (Multiple In8truction Single Data Stream) 

A categoria MISD apresenta múltiplos fluxos de instruções atuando em um único fluxo 

de dados. Dessa forma, o fluxo de dados passaria por todas as unidades de processamento, 

sendo que o resultado de uma seria a entrada para a próxima unidade. Não existem exemplos 

precisos de máquinas MISD na literatura, entretanto, alguns autores [Navaux, 19891; [Almasi 

& Gottlieb, 1994] consideram o pipehne como representante dessa categoria. Baseando-se 

na idéia de pipelines a Figura 2.3 exemplifica a categoria MISD. 

(4) MIMD (Multiple In8truction Multiple Data Stream) 

A categoria MIMD apresenta múltiplos fluxos de instruções atuando em múltiplos 

fluxos de dados. Portanto, essa arquitetura envolve várias unidades de processamento 

executando diferentes instruções, em diferentes conjuntos de dados, de maneira independente. 

Englobam a maioria das arquiteturas paralelas. A Figura 2.4 apresenta um exemplo da 

categoria MIMD. 

Segundo Duncan [Duncan, 1990], a classificação de Flynn não é abrangente o sufici-

ente para incluir .alguns computadores modernos (como processadores vetoriais e máquinas 

a fluxo de dados) e não é facilmente extensível devido à falta de hierarquia da classificação 

(não apresenta sub-níveis). Com isso, há necessidade de definir e utilizar outras classificações 

visando contemplar arquiteturas mais modernas. 
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Figura 2.3: Categoria MISD 

Figura 2.4: Categoria MIMD 

Classificação de Duncan 

A classificação de Duncan tem por objetivo remover a dificuldade de acomodar as 
novas arquiteturas dentro da classificação de Flynn, excluindo arquiteturas que apresentem 

apenas mecanismos de paralelismo de baixo nível, que já se tornaram lugar comum nos 
computadores modernos. 



Processadores Vetoriais 

Processadores Matriciais 

Arquiteturas Síncronas 	Arquiteturas SilvO— 

- Arquiteturas Sistólicas 

Memória compartilhada 
- Arquiteturas MIMD- 

LMeja distribuída 

Arquiteturas com memória - associativa 

Arquiteturas Assíncronas— 
- Arquiteturas Hibridas 
- Arquiteturas a fluxo de dados 

- Arquiteturas de Redução 
- Arquiteturas de Frente de Onda 

Arquiteturas no 
convencionais - 
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Duncan [Duncan, 1990] propõe dois grandes grupos: Arquiteturas Síncronas, que 

coordenam suas operações concorrentes sincronamente em todas as unidades de processa-

mento, através de relógios globais, e Arquiteturas Assíricronas, que caracterizam-se pelo 

controle descentralizado de hardware. As subdivisões desta classificação podem ser vistas na 

Figura 2.5. 

Figura 2.5: Classificação de Duncan 

(1) Arquiteturas Síncronas: 

• Processadores Vetoriais - possuem um hardware específico capaz de executar 

seqüências de instruções idênticas sobre vetores, de forma mais rápida do que uma 

seqüência de operações escalares. 

• Arquiteturas SIMD - seguem o mesmo princípio já descrito na classificação de 

Flynn, em que há um único fluxo de instruções atuando sobre dados diferentes. Há 

uma única unidade de controle responsável por enviar uma 'instrução para os diversos 

processadores do sistema. 

- Processadores matriciais são empregados em problemas onde devem ser realizados 

cálculos científicos intensos. 
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- Arquiteturas com memória associativa utilizam uma lógica de comparação de 

acordo com o conteúdo da memória para acessar em paralelo os dados armazena-
dos. 

• Arquiteturas Sistólicas - possuem vários processadores enfileirados (pipeline), onde 
a informação trafega por todos eles antes de retornar à memória. O nome sistólica foi 

escolhido porque os dados são movimentados de processador a processador de forma 

síncrona. 

(2) Arquiteturas Assíncronas: 

• Arquiteturas MIMD - são formadas por várias unidades de processamento execu-

tando diferentes instruções sobre diferentes dados, conforme visto na classificação de 

Flynn. Porém, são subdivididas segundo a organização da memória, que determina o 

sincronismo e a forma de comunicação entre as unidades de processamento, podendo ser 

compartilhada (entre todos os processadores) ou distribuída (cada processador possui 

sua própria memória). 

• Nas Arquiteturas MIMD com memória compartilhada (também chamadas mul- 

•tiprocessadores), a comunicação é baseada no compartilhamento de posições de memó-

ria. Um esquema hipotético desse tipo de arquitetura pode ser observado na Figura 2.6. 

Figura 2.6: Arquitetura MIMD com memória compartilhada 

• No caso de Arquiteturas MIMD com memória distribuída (ou multicomputa-

dores), a comunicação é feita através de troca de mensagens por meio de uma rede de 

conexão. A Figura 2.7 representa um modelo hipotético desse tipo de arquitetura. 
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Figura 2.7: Arquitetura MIMD com memória distribuída 

• Arquiteturas Não Convencionais - englobam arquiteturas que apresentam aspectos 

MIMD porém com características próprias, impedindo que sejam classificadas apenas 

como MIMD. 

- As Arquiteturas Híbridas (MIMD/SIMD) são compostas basicamente por 

uma arquitetura MIMD que possui algumas partes controladas por mecanismos 

semelhantes aos existentes em máquinas SIMD. 

- As Arquiteturas a Fluxo de Dados (dataflow) se caracterizam por ha-

bilitarem a execução das instruções apenas quando seus operandos estiverem 

disponíveis e, portanto, estão baseadas na dependência de dados. 

- Arquiteturas de Redução (ou dirigidas por demanda) são assim chama-

das, por substituírem porções do código fonte original de um programa pelo seu 

significado e, portanto, os processadores só executam os comandos quando as 

expressões necessitam do seu cálculo. 

- As Arquiteturas de Frente de Onda caracterizam-se por apresentarem uma 
estrutura sistólica de processadores, combinada ao paradigma assíncrono de exe-

cução baseado no fluxo de dados. 

Embora a classificação de Duncan apresente sub-níveis e, portanto, seja considerada 

mais completa, Flynn [Flynn & Rudd, 19961 demonstrou que sua classificação pode 

também contemplar os diferentes tipos de computadores paralelos exemplificados por 

Duncan [Duncan, 1990]. Argumenta-se, assim, que ambas as classificações permitem uma 

visão geral dos estilos de organização para diferentes arquiteturas de computadores paralelos. 
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2.3 Programação Concorrente 

A programação concorrente é uma parte fundamental no apoio à construção de 

programas paralelos, pelo fato de oferecer recursos que podem ser utilizados visando obter 

melhor desempenho e melhor utilização do hardware paralelo disponível [Quinn, 1994]. 

Um programa concorrente especifica dois ou mais programas seqüenciais que podem 

ser executados, explorando a concorrência monoprocessadora (vários programas concorrendo 

pela execução em um único processador) ou multiprocessadora (vários programas concor-

rendo pela execução em mais de um processador). No que diz respeito à concorrência 

multiprocessadora, Quinn [Quinn, 19941 sugere três maneiras de se construir um algoritmo 

paralelo: 

. Detectar e explorar algum paralelismo inerente a um algoritmo seqüencial existente. 

Essa estratégia apresenta baixo speedup, mas é bastante utilizada; 

• Criar um algoritmo paralelo novo. Essa é a técnica que possibilita melhor desempenho 

necessitando, porém, de uma reestruturação completa do algoritmo; 

• Adaptar outro algoritmo paralelo que resolva um problema similar. Nesse caso, tem-se 

bom desempenho, exigindo menor trabalho do programador em relação à construção 

completa do algoritmo. 

De forma geral, pode-se argumentar que a programação concorrente é regida pela 

idéia de dividir determinadas aplicações em partes menores e que cada parcela resolva uma 

porção do problema. Assim, a programação concorrente pode ser considerada como outra 

manifestação da técnica "dividir e conquistar" para construção de programas [Snow, 19921. 

Entretanto, para essa divisão, há a necessidade de certos recursos adicionais, como: ativação, 

comunicação e sincronização de processos, não necessários na programação seqüencial. 

Para que os processos concorrentes sejam ativados, há necessidade de um conjunto 

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

seqüencial. Inúmeras construções para a ativação e término de processos concorrentes 

têm sido propostas, apresentando características e finalidades distintas [Almasi & Gottlieb, 

1994]. Alguns exemplos dessas construções são: corotinas, utilizadas para ativação de 

processos concorrentes sob um único processador, fork/join e cobegin/coend, para a ativação 

de processos paralelos e doali para a ativação paralela de instâncias de loops [Snow, 19921; 

[Almasi & Gottlieb, 19941. 
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Outro fator que exerce influência sobre a programação concorrente é a coordenação 

e especificação da interação entre os processos, pois os processos que cooperam entre si para 

a resolução de um determinado problema, devem comunicar-se e sincronizar-se, a fim de que 

ocorra alguma interação entre eles. 

Nesse sentido, a comunicação possibilita que um processo em execução possa 

comunicar-se com outro, ou pelo uso de variáveis compartilhadas (em memória compar-

tilhada), ou através de passagem de mensagem (em memória distribuída). 

A sincronização se faz importante para que o acesso simultâneo não torne os dados, 

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

execução paralela. No caso de sincronização em arquiteturas com memória compartilhada 

pode-se fazer uso de mecanismos como espera ocupada (bus y-waiting), semáforos e monitores. 

No caso de arquiteturas com memória distribuída a sincronização pode ocorrer através de me-

canismos de troca de mensagens, por exemplo: RPC (Remote Procedure CaU-Chamadas de 

Procedimentos Remotos), Rendezvous e Comunicação Ponto-a-Ponto [Quinn, 1994]; [Snow, 

1992]; [Almasi & Gottlieb, 1994]. 

Conhecendo-se os mecanismos de ativação de processos concorrentes e de comuni-

cação, um ponto extremamente importante é a escolha do tipo de ferramenta que será 

usada para a construção de um programa fonte, que represente o algoritmo paralelo. Essas 

ferramentas podem ser: linguagens de programação concorrente, ambientes de paralelização 

automática e ambientes de passagem de mensagens. 

As linguagens de programação contêm os comandos específicos que os algoritmos 

paralelos necessitam. Os ambientes de paralelização automática possibilitam "traduzir" 

um programa seqüencial em um paralelo sem a necessidade de interferência por parte do 

programador. Os ambientes de passagem de mensagem (ou interfaces de passagem de 

mensagem) são compostos por bibliotecas de comunicação que implementam os mecanismos 

necessários à execução paralela, agindo como extensões das linguagens seqüenciais existentes 

[Almasi & Gottlieb, 1994]. 

De forma geral, a escolha por uma dessas ferramentas deve levar em conta diversos 

fatores, como: características de comunicação e processamento da aplicação paralela, a 

arquitetura de computador adotada e o tipo de usuário (programador) que utilizará a 

ferramenta. Ainda com relação a essa escolha, Almasi [Almasi & Gottlieb, 1994] comenta 

que o programador deve também levar em conta o tempo de aprendizado e o desempenho 
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desejado com a aplicação paralela, uma vez que uma relação adequada entre esses dois fatores 

deve ser alcançada com a ferramenta escolhida. 

2.4 Sistemas Distribuídos 

Os avanços tecnológicos ocorridos durante a década de 80 tiveram, de maneira ge-

ral, grande influência sobre a computação. A área de sistemas distribuídos também foi 

participante do desenvolvimento ocorrido nessa época, motivada principalmente por dois 

aspectos: o desenvolvimento e disponibilidade de microprocessadores mais potentes e de 

menor custo e o avanço na tecnologia de comunicação de dados, propiciando, assim, a 

utilização de redes de computadores de alta velocidade [Coulouris et al., 19941; [Tanenbaum, 

19951. Esses dois aspectos têm estimulado consideravelmente o interesse na utilização de 

sistemas distribuídos, em razão de que tais sistemas possuem diversas vantagens quando 

comparados aos sistemas centralizados. Algumas dessas vantagens são o alto desempenho, 

a disponibilidade de recursos e a extensibilidade a um baixo custo [Shivaratri et al., 19921; 

[Tanenbaum, 19951. 

Apesar de serem amplamente disseminados atualmente e existirem diversas linhas de 

pesquisas, verifica-se que não há um consenso sobre uma definição única e exata para sistemas 

distribuídos. Mesmo diante da divergência quanto ao conceito, há alguns pontos (por exem-

plo, interligação de computadores através de uma rede de comunicação e o gerenciamento 

por um software de sistema distribuído) em comum que sempre são apresentados no que diz 

respeito a sistemas distribuídos. Isso pode ser notado pela definição de Coulouris [Coulouris 

et al., 19941 dada a seguir: 

"Um sistema distribuído consiste em um conjunto de computadores autônomos inter-

ligados por uma rede de comunicação e equipados com um sistema operacional distribuído. 

Esse sistema operacional distribuído é o responsável por coordenar as atividades desenvolvi-

das e compartilhar os recursos do sistema (como hardware, software e dados)." 

Assim, como no caso da definição, diversos autores descrevem um conjunto de carac-

terísticas que um sistema deve possuir para que possa ser considerado distribuído. Dentre 

as principais, destacam-se [Tanenbaum & Renesse, 19851; [Coulouris et al., 19941: 

• Compartilhamento de recursos - constitui uma das características fundamentais 

dos sistemas distribuídos, cuja finalidade é disponibilizar aos usuários os componentes 

de hardware e de software do sistema. O principal objetivo concentra-se na melhor 

utilização dos componentes e redução de custos; 
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• Transparência - a transparência está relacionada com a visão que os usuários e o 

desenvolvedor da aplicação têm do sistema. Dessa forma, um sistema é considerado 

transparente se é percebido (por seus usuários) como um "todo" ao invés de uma coleção 

de elementos independentes; 

• Tolerância a falhas - consiste em evitar que possíveis falhas no sistema produzam 

resultados incorretos ou dados inconsistentes. Isso pode ser feito considerando-se 

aspectos como redundância de hardware (replicaço de componentes) e recuperação 

de software (programas para recuperação de falhas); 

• Escalabilidade - essa característica descreve a possibilidade de aumentar a capacidade 

computacional de um sistema sem grandes alterações no que se refere aos seus aspectos 

de hardware e software. Nesse sentido, o projeto de um sistema que contempla a 

escalabilidade deve também tratar do desempenho envolvendo o software e hardware 

(incluindo a rede de interconexão) utilizados. Assim, deseja-se que o sistema distribuído 

possa atender as demandas por escalabilidade, sem, no entanto, haver degradações no 

desempenho; 

• Concorrência - ocorre quando os processos disputam pela utilização dos recursos 

(necessariamente o número de processos deve ser maior que o número de recursos 

disponíveis); 

• Abertura - um sistema é considerado aberto se novos recursos (hardware ou software) 

podem ser facilmente adicionados a ele sem causar prejuízo aos módulos já existentes. 

Embora essas características possam variar de autor para autor, notam-se que três 

delas, compartilhamento de recursos, transparência e tolerância a falhas, são amplamen-

te citadas e, assim, constituem partes fundamentais para o desenvolvimento dos sistemas 

distribuídos. 

Além dos conceitos e características, é importante destacar também os modelos 

arquiteturais, as redes de comunicação e a comunicação entre processos, pois esses tópicos 

exercem grande influência sobre a implementação e o desempenho dos sistemas distribuídos. 

2.4.1 Modelos arquiteturais 

Há diversos modelos arquiteturais para a implementação de sistemas distribuídos, 

variando suas características de software e hardware, destacando-se [Mullender, 1993]; 

[Coulouris et al., 1994]; [Tanenbaum, 1995]: 
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1. Estação de Trabalho/Servidor - Consiste em estações de trabalho interligadas atra-

vés de uma rede de comunicação, onde máquinas com melhores configurações operam, 

geralmente, como servidores do sistema e máquinas mais simples são utilizadas para 

executar aplicações de usuários. Esse modelo apresenta como inconveniente variações 

na potência computacional do sistema (que ora pode estar ociosa, ora insuficiente para 

a aplicação), porém possui baixo custo de implementação. 

2. Banco de Processadores - Consiste em um conjunto de terminais e um banco de 

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

sidade da aplicação e, posteriormente, liberados para utilização por outros usuários. 

É necessário um servidor de processamento que controle a alocação e liberação dos 

processadores. Esse modelo otimiza a potência computacional do sistema, porém 

mostra-se inadequado para aplicações muito interativas, devido ao tráfego gerado na 

rede. 

3. Modelo Híbrido - Representa a combinação do modelo Estação de Trabalho/Servidor 

com o modelo Banço de Processadores, explorando as vantagens de ambos e minimi-

zando suas desvantagens. 

4. Modelo Integrado - Desenvolvido para interligar minicomputadores com estações 

de trabalho e terminais através de uma rede de comunicação, onde cada computador 

possui software adequado para desempenhar as funções de servidor e de execução das 

aplicações. 

O modelo preferencial é, sem dúvida, o modelo Estação de Trabalho/Servidor por 

atender a maioria das necessidades dos usuários e por apresentar relativo baixo custo. No 

entanto, a tendência é expandir o modelo Estação de Trabalho/Servidor com o uso de estações 

inativas, com o objetivo de fazer com que máquinas ociosas ou com baixas cargas de pro-

cessamento funcionem como um banco de processadores temporário. Uma outra tendência 

busca sedimentar o modelo Orientado a Objetos (que utiliza o paradigma da orientação a 

objetos), generalizando os conceitos envolvidos no modelo Estação de Trabalho/Servidor. 

2.4.2 Redes de Comunicação 

Os sistemas distribuídos podem ser considerados uma arquitetura MIMD com 

memória distribuída sendo necessário, portanto, uma rede de comunicação que permita a 

conexão entre as unidades de processamento independentes. 
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Essa rede de comunicação pode ser dedicada (geralmente utilizada em computadores 

paralelos para comunicação entre os processadores, por apresentar alto desempenho e confia-

bilidade) ou de propósito geral (correspondendo às redes de computadores). Em se tratando 

de sistemas distribuídos, houve uma demanda pela adoção de redes de computadores em ra-

zão da evolução na velocidade de comunicação e a considerável redução dos custos [Coulouris 

et ai., 19941- 

2.4.3 Comunicação entre Processos 

A comunicação entre processos envolve operações de transferência de dados e sincro-

nização. Em sistemas distribuídos, a comunicação é feita via troca de mensagens, através 

das primitivas send (para transmissão) e receive (para recepção). Cada ação de passagem 

de mensagem envolve a transmissão de um conjunto de dados (de um processo) através de 

um mecanismo de comunicação (canal ou porta) e o recebimento da mensagem por outro 

processo envolvido na transação. 

O mecanismo de comunicação pode ser síncrono (bloqueante) ou assíncrono (não-

bloqueante) [Coulouris et ai., 19941. No mecanismo síncrono, os processos encontram-se 

sincronizados em todas as mensagens envolvidas, de maneira que o processo emissor deve 

esperar (ficar bloqueado) até que o correspondente receptor esteja apto a receber a mensagem. 
Por outro lado, no mecanismo assíncrono o processo transmissor não é bloqueado quando 

sua mensagem é enviada. Para tanto, faz-se uso de um buffer (ou fila) para armazenamento 

temporário das mensagens. 

Os padrões de comunicação mais utilizados na construção de sistemas distribuídos 

são a comunicação cliente/servidor e a comunicação em grupo. 

A comunicação cliente/servidor consiste, basicamente, em um processo cliente so-

licitando um serviço a um processo servidor, cuja função é executar o pedido e enviar 

uma mensagem ao cliente como resposta. Um mecanismo bastante utilizado nesse tipo de 

comunicação é o RPC cujo objetivo é esconder do usuário as técnicas utilizadas para realizar 

as trocas de mensagens entre processos que estão espalhados pela rede [Stevens, 19961. 

A comunicação em grupo é utilizada quando há necessidade de um processo 

comunicar-se com um grupo de processos, com o intuito de se obter maior tolerância a 

falhas e maior disponibilidade de recursos. 
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2.5 Computação Paralela sobre Sistemas Distribuídos 

Como já discutido na Seção 2.2 a Computação Paralela possui a vantagem do alto 

desempenho, embora fatores como alto custo de aquisição e manutenção e, principalmente, 

dependência ao fabricante têm dificultado sua ampla utilização. Com  isso, a utilização dos 
sistemas distribuídos como plataforma de execução para aplicações paralelas, fornecendo 

menor custo de implantação, tornou-se viável nos últimos anos, favorecendo fortemente o 

desenvolvimento da computação paralela em vários domínios de aplicações. 

A idéia básica é possuir um grupo de computadores interligados, funcionando como 

unidades de processamento de uma máquina paralela [Souza, 1996b]. Isso é possível através 

da utilização de ambientes de passagem de mensagens (também conhecidos por ambientes 

paralelos virtuais). Uma das principais funcionalidades desses ambientes de passagem de 

mensagens está em apresentar, ao usuário, o sistema distribuído como se fosse uma única 

máquina com diversos elementos de processamento. Além disso, tais ambientes devem tam-

bém tratar dos vários tipos de heterogeneidade encontrados, por exemplo: tipos arquiteturais 

de cada máquina (CISC ou RISC), formato de dados, potência computacional e carga de 

trabalho. Por fim, fatores como mecanismos de escalonamento de processos e balanceamento 

de carga são freqüentemente tratados por esses ambientes, em razão de estarem diretamente 

relacionados ao desempenho obtido nesse tipo de arquitetura. 

2.6 Ambientes de passagem de mensagens 

Um ambiente de passagem de mensagens consiste basicamente em uma biblioteca de 

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

por exemplo), permite a construção de aplicações paralelas [Souza, 1996b]. 

Há um conjunto de rotinas básicas necessárias para a formação de uma biblioteca de 

comunicação: 

• Rotinas de Comunicação Ponto-a-Ponto, responsáveis pela transferência de men-

sagens entre exatamente dois processos, um transmissor e um receptor; 

• Rotinas Coletivas, que se caracterizam pela presença de dois ou mais processos em 

cada operação de comunicação; 

• Rotinas Probe, responsáveis por verificar se uma determinada mensagem já foi 

recebida; 
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• Rotinas Informativas, responsáveis pelo retorno de informações a respeito da última 

mensagem recebida. 

Inicialmente, os ambientes de passagem de mensagem foram desenvolvidos para 

máquinas com processamento maciçamente paralelo (Massively Parailel Processing - MPP), 

para efetuar a comunicação entre os diversos processadores. Segundo essa abordagem 

tais ambientes estavam diretamente ligados à arquitetura de hardware de seu fabricante 

e, portanto, não levavam em consideração a portabilidade do software gerado. 

Dessa forma, os ambientes de passagem de mensagens foram remodelados objetivando 

a utilização do potencial dos sistemas distribuídos a união de plataformas heterogêneas e a 

portabilidade das aplicações paralelas desenvolvidas. 

Fundamentados nesses objetivos, surgiram os ambientes de passagem de mensagens 

com plataforma portátil e, portanto, independentes da máquina a ser utilizada. Como 

exemplos destes ambientes, tem-se: Express [Flower & Kolawa, 1994], Linda [Carriero et al., 

1994], P4 [Butler & Lusk, 1994], PARMACS [Calkin et al., 1994], ZipCode [Skhellum et al., 

19941, MPI [Burns & Daoud, 1995] [Macdonald et al., 1997] e PVM [Beguelin et al., 19941. 

Dentre esses destacam-se o PVM (Parailel Virtual Machine). devido à sua grande aceitação 

e utilização e o MPI (Message Passing Interface) que é, na verdade, uma especificação para 

o desenvolvimento de ambientes de passagem de mensagens. 

2.7 Considerações finais 

Há tempos a computação paralela se faz necessária para solucionar problemas que 

necessitam de melhor desempenho de execução. No entanto, o alto custo do hardware e a di-

ficuldade em se encontrar software de desenvolvimento para aplicações paralelas constituíam 

um grande obstáculo. Assim, procurou-se uma maneira de conciliar o alto desempenho, 

através do uso de processamento paralelo, e o baixo custo da plataforma (hardware) a 

ser utilizada, com a adoção de sistemas distribuídos. A idéia mostrou-se extremamente 

vantajosa, de modo que a computação paralela distribuída foi amplamente disseminada, 

levando à necessidade de se desenvolver ambientes que possibilitassem aos vários elementos 

de processamento serem utilizados para formação de uma máquina paralela. 

O uso de computação paralela sobre sistemas distribuídos, trouxe também diversas 

questões que devem ser analisadas de maneira diferente, uma vez que os elementos de 

processamento não estão, necessariamente, tão próximos quanto no caso de computadores 

paralelos. Um desses problemas diz respeito ao escalonamento de processos, pois, no caso de 
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escalonamento em sistemas paralelos distribuídos, questões como: a seleção do processador, 
o momento de realizar o escalonamento e a seleção da carga de trabalho, podem comprometer 
o desempenho do sistema se não forem cuidadosamente analisadas. 

Ainda com relação à problemática do escalonamento de processos, foi desenvolvido 

no Laboratório de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do ICMC-USP um am-

biente para gerenciamento do escalonamento de processos denominado AMIGO (dynA Mi cal 
fi exIbi e achedulinG envirOnment), cujo objetivo é gerenciar a tarefa de escalonar processos 

em plataformas distribuídas, de maneira transparente ao usuário. Devido à sua importância 

para este trabalho, o AMIGO será discutido em mais detalhes no Capítulo a seguir. 



O ambiente de escalonamento AMIGO 

3.1 Considerações iniciais 

Como já mencionado no Capítulo anterior, uma das principais motivações para a 

realização da computação paralela é a busca por melhor desempenho. Em se tratando de 

computação paralela distribuída essa motivação ainda persiste e, com isso, diversos fatores 

são discutidos uma vez que podem afetar sobremaneira o desempenho das aplicações. Um 

desses fatores refere-se ao escalonamento de processos, pois, escalonar processos em ambientes 

distribuídos é uma tarefa complexa e que muitas vezes envolve objetivos divergentes. 

Com isso, diversos projetos têm como foco principal o desenvolvimento de softwares 

que realizem o escalonamento de aplicações em ambientes distribuídos. Dentre os diver-

sos projetos de ambientes de escalonamento encontradas na literatura, podem ser citados: 

Codine [Kaplan & Nelson, 1994], Condor [Basney & Livny, 1999], LSF {Suplick, 19941 

e LoadLeveler [IBM, 20001, devido à disseminação que possuem junto à comunidade da 

área. Além desses, um outro projeto refere-se ao AMIGO (dynAMical flexlble schedulinG 

envirOnment) [Souza et al., 1999a], um software que atua na gerência do escalonamento 

de aplicações em sistemas distribuídos procurando unir características como transparência e 

melhor desempenho para aplicações paralelas distribuídas. 

O AMIGO foi especificado e parcialmente implementado através do trabalho de 

doutorado de Souza [Souza, 20001, e dos trabalhos de mestrado de Araújo [Araújo, 1999], 
Figueiredo [Figueiredo, 2000] e Campos [Campos, 2001], sendo também uma das bases para 

o desenvolvimento do presente trabalho. 

23 
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A partir do exposto, este Capítulo aborda a atividade de escalonamento de aplicações 

em plataformas distribuídas através das características de alguns softwares que realizam essa 

atividade. Em particular, é atribuída maior ênfase aos conceitos, características e definições 

de projeto e implementação do ambiente AMIGO em razão de sua inerente importância para 

este trabalho. Visando também comparar as diversas propostas de softwares de escalona-

mento discutidas ao longo do Capítulo, apresenta-se na Seção 3.3.3 uma tabela comparativa 

contendo as principais características desses softwares, seguida por uma discussão sobre as 

diferenças e semelhanças encontradas. 

3.2 Softwares para escalonamento de aplicações 

Os softwares para escalonamento de aplicações são responsáveis, de maneira geral, 

pela distribuição de aplicações entre as máquinas' de acordo com um ou mais objetivos defi-

nidos. Devido à importância desses softwares em áreas como sistemas operacionais, sistemas 

distribuídos e computação paralela e a complexidade no provimento de funcionalidades, 

diversos trabalhos [Shivaratri et ai., 1992]; [Kaplan & Nelson, 19941; [Suplick, 19941; [Basney 

& Livny, 1999]; [Souza et ai., 1999a]; [IBM, 20001; [Othman et ai., 20011 foram desenvolvidos 

objetivando contribuir para o desenvolvimento da atividade de escalonamento. Além disso, 

a disseminação dos sistemas distribuídos motivada pelo constante avanço nas tecnologias e 

pesquisas da área e ao crescente número de usuários, fizeram com que a escolha pela adoção 

de um software de escalonamento assumisse um papel de destaque tanto para desenvolvedores 

de aplicações, como também para administradores de sistemas. 

A importância em verificar as diversas características de softwares escalonadores pode 

ser observada em trabalhos como o de [Suplick, 19941, que apresenta o resultado de uma 

pesquisa realizada com usuários, em que foram apontadas .25 características "desejáveis" para 

esses softwares. O trabalho de Kaplan [Kaplan & Nelson, 19941 também preocupou-se em 

retratar as diversas características de softwares de escalonamento, através da apresentação 

de resultados que servissem de base para a escolha entre uma ou outra opção. Para alcan-

çar esse objetivo, foram avaliados 12 desses softwares procurando verificar suas principais 

funcionalidades, limitações e recursos adicionais. 

Visando ter um referencial para comparação com o ambiente AMIGO, discutem-se a 
seguir as funcionalidades de alguns softwares para escalonamento de aplicações. A escolha por 

10 termo "máquina" é comumente encontrado na literatura da área de sistemas distribuídos. No contexto 
de computação paralela, o termo geralmente utilizado é elemento de processamento (EP) ou host. 
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um conjunto restrito de softwares foi motivada por fatores como a documentação disponível, 

características implementadas e a ampla disseminação junto à comunidade da área. 

3.2.1 LoadLeveler 

LoadLeveler é um ambiente comercial para escalonamento de tarefas, mantido pela 

IBM e utilizado principalmente em máquinas SP2 (Scalable PowerParallel) em conjunto 

com as ferramentas PVMe ou AIX Paraliel Environment [Suplick, 19941. De maneira geral, 

esse ambiente é formado por processos daemons (responsáveis pelo controle das aplicações 

escalonadas nesse EP) que executam em cada elemento de processamento (EP), e diversos 

utilitários que realizam atividades como escalonamento, monitoramento de tarefas e alocação 

de recursos. 

Para realizar o escalonamento, o usuário deve criar um arquivo de comandos 

(command file) indicando quais processos devem ser escalonados. Esse usuário pode ainda 

configurar recursos (como memória, sistema operacional, quantidade de espaço em disco) 

necessários para a execução de sua aplicação. As métricas utilizadas para realizar o 

escalonamento podem variar de acordo com os parâmetros fornecidos. Essas métricas podem 

ser baseadas na carga do processador, na quantidade de memória, na disponibilidade do 

espaço em disco, ou mesmo no período de tempo em que dispositivos de entrada não foram 

utilizados pelo usuário [IBM, 20001. 

Os elementos de processamento pertencentes à plataforma distribuída são constante-

mente monitorados através de processos daemons LoadLeveler na tentativa de identificar 

possíveis falhas, atividades de usuários interativos ou mesmo um aumento na carga de 
trabalho. 

Uma outra característica importante refere-se à possibilidade de configurar políticas 

de escalonamento durante a execução. Essa característica possibilita que diferentes classes 

de aplicações sejam executadas simultaneamente no sistema, sem a necessidade de reiniciar 

o ambiente de escalonamento. 

A migração de tarefas também é contemplada pelo LoadLeveler. No entanto, aplica-

ções que necessitam manipular (ler, gravar, abrir e fechar) arquivos devem realizar operações 

idempotentes, além de evitar o uso de chamadas de criação (como fork e exec) e comunicação 

(como signal, sigvec, Içili) de processos. 
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3.2.2 Load Sharing Facility (LSF) 

LSF é um ambiente de escalonamento mantido pela empresa Platform [Suplick, 1994]. 

Pode ser utilizado com uma variedade de sistemas operacionais (SunOS, SGI IRIX, ULTRIX, 

ConvexOS) e ferramentas para desenvolvimento de aplicações paralelas e distribuídas (PVM, 

P4, Linda e HPF). A arquitetura desse ambiente é organizada de maneira hierárquica. Há 

sempre um daemon mestre, podendo existir um ou mais (conforme o número de elementos de 

processamento) daemons escravos. O mestre é essencial para o funcionamento do ambiente, 

em razão de ser o responsável pelo escalonamento das aplicações e por iniciar e remover 

os escravos. Caso esse daemon mestre termine a execução de forma anormal, os escravos 

negociam entre si para que um novo mestre seja eleito. 

NoLSF, o escalonamento ocorre em duas etapas: a primeira consiste em encontrar um 

conjunto de máquinas adequadas de acordo com os requerimentos dos usuários; a segunda 

consiste em selecionar a(s) melhor(es) máquina(s) desse conjunto. Essa seleção pode ser 

baseada em fatores como tamanho da fila, taxa de utilização do processador, número de 

sessões de login e memória virtual disponível. 

Assim como já ocorre com o LoadLeveler, o ambiente LSF também pode suspender 

a execução .de tarefas quando ocorrerem alterações no estado (sessões de login, número de 

tarefas em execução, entre outros) de um host ou elemento de processamento. Além de 

suspender, o LSF pode migrar a tarefa para um host que esteja menos carregado. 

Além dessas características, LSF também possibilita a mudança de diversas configu-

rações, introduzidas pelo usuário, em tempo de execução. 

3.2.3 Condor 

O ambiente Condor é um software de domínio público desenvolvido por pesquisadores 

da Universidade de Wisconsin e do Laboratório Brookhaven [Suplick, 1994]. A motivação 

principal para o projeto e desenvolvimento desse ambiente consiste na possibilidade de 

utilizar a potência computacional das máquinas ociosas para execução de aplicações dos 

usuários [Basney & Livny, 19991. Para atingir tal objetivo, esse ambiente monitora as ativi-

dades realizadas pelas máquinas que compõem o sistema distribuído. Aquelas identificadas 

como "ociosas" são colocadas em um banco de processadores e, posteriormente, podem ser 

utilizadas pelo escalonador a medida que requisições são recebidas. 

A identificação de máquinas disponíveis para escalonamento é baseada na verifica-

ção da utilização dos dispositivos de entrada e no tamanho da fila processos prontos no 

processador. 
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O usuário do ambiente Condor pode especificar os recursos necessários para sua 

aplicação. Alguns exemplos desses recursos são: arquitetura de hardware, quantidade de 

memória e sistema operacional. Caso uma máquina, que esteja executando uma aplicação, 

fique saturada devido a um aumento na sua taxa de utilização ou atividade dos dispositivos 

de entrada, o ambiente Condor pode suspender essa aplicação e migrá-Ia para alguma outra 

máquina disponível. 

Uma funcionalidade atrativa nesse ambiente diz respeito à recuperação de aplicações 

que, por algum motivo, falharam durante a execução. Essa funcionalidade é alcançada atra-

vés de mecanismos checkpointers2  que armazenam informações sobre o estado da aplicação, 

de maneira que o software de escalonamento tenha condições de reiniciá-la a partir dessas 

informações armazenadas antes da falha. 

Condor também possibilita alterações em tempo de execução, em seus parâmetros de 

configuração e nas políticas de escalonamento. 

3.2.4 CODINE 

O ambiente CODINE (COmputing in Dlstributed Networked Environments) é um 

software comercial mantido pela empresa Genias Software e. tem como objetivo principal 

propiciar uma melhor utilização dos recursos computacionais existentes em um sistema 

distribuído heterogêneo [Kaplan & Nelson, 1994]. Esse ambiente possui implementações para 

diferentes arquiteturas de hardware e sistemas operacionais como ConvexOS, Cray UNICOS 

HP-UX, DEC OSF/1, IBM AIX, entre outros. 

A atividade de escalonamento é baseada em seleção de filas e divide-se em dois 

estágios. O primeiro consiste em escalonar aplicações de acordo com a ordem das filas. O 

segundo consiste em verificar a carga (baseada na taxa de utilização ou o número de processos 

prontos na fila do processador) de cada máquina em um grupo a fim de identificar qual é 

a menos carregada e, portanto que deve receber a aplicação. CODINE oferece diferentes 

configurações tanto para o primeiro quanto para o segundo estágio de escalonamento. Essas 

configurações podem ser escolhidas durante a execução do ambiente. 

De forma geral, o escalonamento é realizado depois que o escalonador mestre encontra 

todas as filas que satisfazem as requisições de recursos feitas pelo usuário. Essas requisições 

são organizadas em duas categorias: hard e soft. A primeira compreende os recursos que 

devem ser encontrados antes que a aplicação inicie a execução. A segunda compreende os 

20s ambientes Codine e Loadieveler também oferecem o recurso de checkpointers. 
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recursos que, se estiverem disponíveis, podem ser alocados para as aplicações. No entanto, 

essas aplicações ainda podem ser executadas sem eles. 

Um usuário do ambiente CODINE possui diversas opções de configuração, que podem 

variar desde a especificação dos recursos computacionais exigidos pela aplicação até a per-

missão/restrição de uso das filas. Além disso, informações sobre usuários, filas, máquinas do 

sistema distribuído e políticas de escalonamento podem ser configuradas durante a execução 

do ambiente. 

A migração de tarefas pode também ser realizada, a partir do instante em que uma 

máquina seja considerada sobrecarregada (de acordo com um valor limite) ou quando detecta-

se a utilização de dispositivos de entrada. Caso não seja encontrada uma máquina disponível 

para migração, a aplicação será suspensa até que a carga fique abaixo de um valor mínimo. 

3.2.5 Load Balancer 

Load Balancer é uma ferramenta para escalonamento de aplicações em uma rede de 

computadores executando o sistema operacional Unix [Kaplan & Nelson, 19941. 

O escalonamento é baseado na utilização de uma fila de prioridades. Os processos 

recebidos pelo LoadBalancer são colocados na fila de prioridades e à medida que os recur-

sos ficam disponíveis esses processos devem ser escalonados. As métricas de desempenho 

(porcentagem de utilização do processador, velocidade das máquinas, número de proces-

sadores, número de sessões interativas, entre outras) procuram levar em consideração a 

heterogeneidade existente no ambiente distribuído e, com isso, atribuir a cada máquina 

uma quantidade de tarefas proporcional a sua capacidade. Em acréscimo a essas métricas, 

o usuário pode também indicar recursos computacionais necessários para execução de suas 

aplicações. As políticas* de escalonamento adotados pelo ambiente podem ser configuradas 

durante a execução. 

A fila de prioridades utilizada pelo LoadBalancer possui 256 níveis. Usuários podem 

alterar (até um determinado valor especificado pelo administrador) seu nível de prioridade 

e também especificar uma determinada prioridade para sua aplicação. 

A capacidade de suspender tarefas em execução é contemplada sob qualquer uma 

das seguintes condições: a carga da máquina ultrapassa um determinado valor limite, um 

usuário interativo começa a utilizar a máquina, a máquina será desligada ou utilizada para 

uma outra atividade dedicada ou mesmo quando o administrador do sistema decide suspender 

a tarefa. Uma vez suspensa, há também a possibilidade de migrar a tarefa para uma máquina 

diferente. 
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3.3 AMIGO - Conceitos e Características 

O Ambiente de Escalonamento Flexível e Dinâmico (dynAMical flexlble schedulinG 

envirOnment - AMIGO) é um software que tem a finalidade de gerenciar o escalonamento de 

aplicações em plataformas distribuídas de maneira flexível e dinâmica [Souza et al., 1999a], 

[Souza, 20001. Para tanto, esse ambiente agrupa diferentes algoritmos de escalonamento, 

permitindo que o usuário possa escolher qual deles é mais adequado para uma determinada 

aplicação. A parte flexível do AMIGO diz respeito à possibilidade de se alterar configurações 

(por exemplo, inserir ou remover políticas de escalonamento) de acordo com as necessidades 

do usuário. A parte dinâmica refere-se à adequação do ambiente com relação a novas 

situações/configurações (por exemplo, a mudança de uma política de escalonamento) em 

tempo de execução [Araújo, 19991; [Souza et al., 1999b]. 

Inicialmente, o AMIGO foi projetado visando abranger aplicações paralelas desenvol-

vidas para redes de estações de trabalho com o sistema operacional LINUX, gerenciadas por 

um ambiente de passagem de mensagens como PVM ou o MPI. Entretanto, a. sua utilização 

não está restrita a essas plataformas, podendo ser usado sobre um sistema distribuído, 

executando aplicações seqüenciais, ou então para máquinas com arquitetura paralela [Araújo, 

1999]; [Souza, 20001. 

O ambiente AMIGO foi desenvolvido utilizando-se de interfaces claras e bem defi-

nidas, pelo fato de que em muitas situações, deve ser acoplado a outros softwares como os 

ambientes de passagem de mensagens e políticas de escalonamento. Além disso, o desen-

volvimento através de interfaces bem definidas facilita a posterior manutençãb do software. 

Na tentativa de melhor separar as funcionalidades do ambiente e, assim,, facilitar o 

projeto e dèsenvolvimento, o AMIGO foi organizado em duas camadas principais, conforme 

mostra a Figura 3.1. 

3.3.1 A Camada Superior do AMIGO 

A camada superior é composta por uma interface gráfica, onde o usuário tem acesso 

a diversas opções de configuração do ambiente, dentre as quais: seleção de políticas de 

escalonamento, cadastro de classes de software, inserção de informações sobre o hardware 

utilizado, definição de métricas para o monitoramento da política de escalonamento, entre 

outros. 
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Figura 3.1: Estrutura do Ambiente AMIGO 

Todas as informações referentes à configuração realizada na camada superior são 

armazenadas em arquivos de configuração, que por sua vez são utilizados pela camada 

inferior para a definição de qual opção deve ser utilizada. Assim, os arquivos de configuração 

são utilizados como um elo de ligação entre as camadas. Nesse sentido, é válido ressaltar 

também que, embora a camada inferior verifique arquivos modificados pela camada superior, 

a execução de uma, não depende necessariamente que a outra esteja sendo executada. Com  

isso, ambas possuem execução independente. 

A implementação da interface gráfica assim como a organização dos arquivos de 

configuração que podem ser lidos pela camada inferior foram realizadas no trabalho de 

mestrado de Campos [Campos, 20011. 

3.3.2 A Camada Inferior do AMIGO 

A camada inferior oferece o suporte para a realização do escalonamento dinâmico e 

flexível através de três módulos: o ambiente de passagem de mensagens, o AMIGO Daemon 

(AMIGOD) e as políticas de escalonamento. A Figura 3.2 apresenta a disposição desses 
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três módulos detalhando, inclusive, a biblioteca de mecanismos que fornece os recursos 

básicos para as que políticas possam desempenhar suas funcionalidades, a interface de 

comunicação que deve ser implementada para que um ambiente de passagem de mensagens 

utilize os serviços do AMIGO e os módulos (em tracejado) que são implementados de maneira 

independente ao ambiente de escalonamento. 

Figura 3.2: Módulos pertencentes à camada inferior do ambiente AMIGO 

O ambiente de passagem de mensagens atua (no contexto do AMIGO) requisitando 

elementos de processamento onde as aplicações paralelas devem ser executadas. O AMIGO 

não implementa ou utiliza um ambiente de passagem de mensagens específico; ao invés disso 

pode ser acoplado a qualquer ambiente desde que uma interface de comunicação tenha sido 

previamente construída. De maneira geral, para realizar a construção dessa interface as 

seguintes modificações devem ser realizadas no código-fonte do(s) ambiente(s) de passagem 

de mensagem(s) [Souza et al., 1999a]: 

• Iniciar ou remover AMIGODs ao iniciar ou terminar a execução do ambiente de 

passagem de mensagens em novos elementos de processamento; 

• As requisições das aplicações paralelas (através do ambiente de passagem de mensa-

gens), com relação a quais elementos de processamento utilizar, devem ser repassadas 

ao AMIGOD; 
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• Quando ocorrer uma redistribuição automática de serviços (processos, jobs, tarefas) 
por meio de migração, o AMIGOD deve avisar esse acontecimento ao ambiente de 
passagem de mensagem. 

As alterações necessárias para que o AMIGO realize e gerencie o escalonamento de 

uma aplicação, dizem respeito às modificações introduzidas no ambiente de passagem de 

mensagens. Assim, a aplicação paralela desenvolvida por um usuário não necessita ser 

modificada para utilizar o AMIGO e, com isso, as características desse ambiente podem 

ser totalmente transparentes para esses usuários. 

Além da interface para CORBA (discutida no Capítulo 5), o AMIGO também possui 

interfaces para utilização dos ambientes de passagem de mensagens PVM e MPI-LAM. O 

desenvolvimento dessas duas interfaces ocorreram respectivamente nos trabalhos de Araújo 

[Araújo, 19991 e Figueiredo [Figueiredo, 2000], e serão abordados com mais detalhes nas 

próximas seções. 

O AMIGO Daemon (AMIGOD) é um processo servidor distribuído (executado em 

todos os elementos de processamento ou máquinas participantes do escalonamento), que 

funciona como um elo entre a política de escalonamento e o ambiente de passagem de 

mensagens utilizado. Esse processo servidor não realiza o escalonamento propriamente dito, 

ao contrário, sua responsabilidade se resume a rotear e gerenciar as mensagens trocadas entre 

os módulos da camada inferior, iniciar e terminar a execução de políticas de escalonamento e 

manter informações sobre a execução de outros AMIGODs atualmente em execução. Não há 

uma hierarquia (por exemplo, mestre/escravo) entre os AMIGODs e, além dissb, mesmo com 

a possibilidade de aumento na complexidade e sobrecarga de comunicação, a utilização de 

AMIGODs completamente distribuídos possibilita melhor tolerância a falhas e evita gargalos 

no sistema [Araújo, 19991; [Souza et al., 1999a1; [Souza, 20001. 

As políticas de escalonamento são as responsáveis por verificar e repassar (quando 

forem requisitadas) ao AMIGOD, quais são os elementos de processamento mais adequados 

para a execução das aplicações. Essas políticas foram implementadas como um módulo 

independente do AMIGO com o intuito de permitir sua mudança (característica dinâmica 

do AMIGO) enquanto as aplicações estão executando [Souza et al., 1999b]. As principais 

características dessas políticas de escalonamento são: 

• A independência com relação ao ambiente de passagem de mensagem adotado, uma 

vez que as políticas têm acesso apenas ao AMIGOD; 
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• A utilização de métricas específicas para uma determinada classe de aplicações, pois o 

objetivo é utilizar políticas concisas e eficientes. 

Uma das principais características da camada inferior do AMIGO é a troca de men-

sagens entre os módulos. Assim, a Figura 3.3 apresenta a comunicação realizada entre as 

políticas de escalonamento, o AMIGOD e o ambiente de passagem de mensagem na camada 

inferior. 

Figura 3.3: Comunicação entre os módulos da camada inferior do ambiente AMIGO 

O mecanismo de comunicação entre processos na camada inferior do AMIGO é 

realizado por meio da interface sockets usando o protocolo TCP/IP [Souza, 20001. A 

comunicação do ambiente de passagem de mensagem com o AMIGOD é desenvolvida através 

do protocolo TCP e as mensagens3  utilizam o código AMxxx (onde xxx representa um 

código específico da mensagem). A comunicação AMIGOD com as políticas de escalonamento 

é também efetivada através de mensagens TCP com o código AP_xxx. A comunicação 

AMIGOD-AMIGOD utiliza o protocolo UDP e as mensagens possuem o código AA_xxx. 

Segundo Souza [Souza et ai., 1999a1, a escolha do protocolo TCP para a comunicação entre os 

módulos em um mesmo elemento de processamento foi motivada pela confiabilidade (inerente 

ao protocolo TCP) e pelo número reduzido de módulos, o que, conseqüentemente ocasiona 

poucas conexões. De outra forma, a escolha pelo protocolo UDP entre AMIGODs teve como 

principal motivação a escalabilidade. Um sistema de comunicação entre módulos similar ao 

utilizado pelo AMIGO é também adotado no projeto do PVM. 

3Uma descrição de todas as mensagens trocadas com o ambiente AMIGO é apresentada no Apêndice A. 
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3.3.3 Comparação entre o ambiente AMIGO e outros softwares 
de escalonamento 

A partir dos comentários sobre alguns softwares para escalonamento de aplicações e 

das discussões envolvendo os conceitos, objetivos e funcionalidades do AMIGO, podem-se 

agora destacar as diversas características em comum entre esses softwares. De antemão, 

percebe-se que tais características residem principalmente na configuração dinâmica das 

políticas de escalonamento e na capacidade de gerenciar as máquinas pertencentes ao sistema 

distribuído e que estão sendo utilizadas no escalonamento. 

Contudo, uma característica que merece ser destacada com relação ao ambiente 

AMIGO refere-se à flexibilidade que esse ambiente provê, permitindo que diferentes 

ambientes de desenvolvimento/gerenciámento de aplicações possam ser agregados. Essa 

flexibilidade é decorrência da especificação e do projeto desse ambiente, uma vez que, através 

de suas interfaces, diferentes políticas de escalonamento podem ser acrescentadas, assim como 

diferentes tipos de aplicações. 

Uma outra característica observada apenas no ambiente AMIGO diz respeito à trans-

prência4  fornecida para os usuários da aplicação, sem, no entanto, causar detrimento à 

flexibilidade exigida por esses mesmos usuários e administradores de sistema. Essa carac-

terística é de especial importância, pois, em diversas situações, os usuários/desenvolvedores 

das aplicações não têm uma visão total do ambiente distribuído. Com  isso, pode ser desejável 

que esses usuários não se preocupem ou mesmo implementem o escalonamento que, de outra 

forma, deve ser uma atividade realizada de maneira mais automatizada quanto possível. 

Para resumir, a Tabela 3.1 apresenta algumas características do AMIGO e dos 

softwares para escalonamento de aplicações apresentados nas Seções 3.2.1 a 3.2.5. 

A característica de configuração dinâmica refere-se aos recursos que o ambiente de 

escalonamento disponibiliza para que mudanças (por exemplo, troca de políticas de es-

calonamento) possam ser realizadas em tempo de execução. O suporte para diferentes 

aplicações apresenta a abrangência do software de escalonamento, no sentido de prover 

sua funcionalidade para diferentes aplicações. A migração de tarefas é a característica que 

indica se o software de escalonamento, sob determinadas situações, pode transportar uma 

aplicação para outra máquina. Por serem consideradas características "comuns", tanto a 
migração de tarefas como a existência de interface gráfica são contempladas por todos os 

softwares apresentados na tabela. No caso do ambiente AMIGO, deve-se ressaltar que a 

migração de tarefas não é uma característica fornecida diretamente por esse ambiente, ao 

4Com relação à atividade de escalonamento. 
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Tabela 3.1: Comparação das características do AMIGO com outros softwares de escalona-
mento 

Características AMIGO CODINE Condor LoadBal. LoadLevel. LSF 
Configuração 

Dinâmica Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Suporte para 
diferentes 
aplicações 

PVM, MPI 
e CORBA 

PVM e 
Express 

Apenas 
PVM 

PVM, P4 
e P5 

PVMe e AIX 
Par. Env. 

PVM, P4, 
DSM, HPF 

e Linda 
Migração de 

Tarefas 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Interface 
Gráfica 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Usuários 
específicos 

Não. Sim. Não. Sim. Sim. Sim. 

Uso exclusivo 
do processador 

pela tarefa 
Não. Sim. Não. Não. Sim. sim. 

contrário, deve ser implementada em uma das políticas de escalonamento. Alguns ambientes 

de escalonamento, visando acrescentar mais segurança em sua'utilização, exigem a criação 

de usuários específicos. De maneira diferente, softwares como Condor e AMIGO permitem 

sua utilização por parte de qualquer usuário do sistema operacional. A última característica 

diz respeito à possibilidade de uma tarefa ser escalonada para um processador que já está 

sendo utilizado. Nesse sentido, os ambientes CODINE, LoadLeveler e LSF necessitam que o 

processador destino esteja ocioso, ou que pelo menos seja considerado como tal, para que o 

escalonamento possa ser realizado. 

Pela Tabela 3.1 pode-se verificar que, de maneira geral, os softwares analisados 

contemplam a maioria das características que em muitas situações são suficientes para 

usuários de aplicações paralelas e/ou distribuídas. Dentre as características apresentadas 

destacam-se o suporte para diferentes tipos de aplicações (contemplado pela ferramenta LSF), 

como também a flexibilidade quanto aos usuários por parte dos ambientes AMIGO e Condor. 

O uso exclusivo do processador foi uma outra característica em que houve diferenciação por 

parte dos softwares analisados. Nesse caso, constata-se novamente uma maior flexibilidade 

dos ambientes AMIGO, Condor e LoadBalancer em razão de que esses ambientes não exigem 

que a aplicação escalonada execute de maneira exclusiva em um processador. 

Apesar da similaridade de características, é adequado enfatizar que a adoção por um 

ou outro software deve ser baseada na verificação de funcionalidades suficientes para que 



CAPÍTULO 3. O AMBIENTE DE ESCALONAMENTO AMIGO 	 36 

os resultados desejados com a utilização do escalonamento sejam alcançados. Com  isso, 
questões como facilidade de uso, disponibilidade de documentação e suporte para o usuário, 

que muitas vezes são esquecidas podem influenciar significativamente a adoção por parte de 
um ou outro ambiente de escalonamento. 

3.4 Interface AMIGO-PVM 

A construção da interface AMIGO-PVM foi realizada no trabalho de mestrado de 

Araújo [Araújo, 1999] e envolveu algumas mudanças no código do ambiente de passagem de 

mensagem, visando possibilitar sua atuação como um cliente do AMIGO. De forma geral, as 

mudanças necessárias foram: 

• Na inclusão e remoção de novos processadores na máquina paralela virtual, onde novos 

AMIGODs devem ser iniciados e finalizados; 

• No escalonamento de novos processos nos processadores; 

• Na migração .de processos que já estão em execução. 

Para iniciar novos AMIGODs, foi adotada a idéia de inicializar esse processo através 

da rotina mamo do PVMD (PVM Daemon), pelo fato de que o PVMD também deve ser 

executado em toda máquina onde há uma aplicação PVM. Para isso, foi incluída no código 

do PVMD uma chamada à rotina StartAMIGODO, que cria os mecanismos de comunicação 

entre processos, executa o AMIGOD através das primitivas forkO/execO e etabelece uma 

conexão TCP específica com o mesmo. 

Depois de iniciado, o AMIGOD envia para o PVMD o port UDP utilizado na comu-

nicação AMIGOD-AMIGOD. O port UDP, em conjunto com o endereço IP da máquina, será 

enviado posteriormente de um PVMD a um novo PVMD. Essa abordagem permite que o 

futuro AMIGOD iniciado no novo processador, receba um endereço para a comunicação com 

um AMIGOD já existente. Uma vez recebido o port UDP do AMIGOD local, o PVMD segue 

a sua execução normal de maneira independente, garantindo a ambos (PVMD e AMIGOD) 

autonomia nas suas atividades. 

A finalização de um AMIGOD deve ocorrer quando o PVMD que está na mesma 

máquina estiver para ser finalizado. A alteração necessária para a finalização do AMIGOD 

junto com o PVMD, foi a inclusão de uma chamada à função RemoveAMIGODO no código 
do PVMD. Essa função envia para o AMIGOD a mensagem AM- REM para que a conexão 
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TCP PVMD-AMIGOD seja cancelada e, além disso, indica ao AMIGOD que o mesmo deve 

ser finalizado de maneira apropriada, informando aos outros AMIGODs a sua exclusão, 

finalizando as suas políticas e cancelando os mecanismos de comunicação. 

Sobre o escalonamento de novos processos, o PVM (em sua forma natural) utiliza 

a função pvm_spawnO (da biblioteca LIBPVM), que tem a finalidade de preparar e enviar 

uma mensagem ao PVMD local. Essa mensagem é recebida pela função tm_spawnO que 

determina quais processadores farão parte do escalonamento e, posteriormente, chama a 

rotina assign_ tasksO. Essa rotina, por sua vez, verifica o número de processos a escalonar e 

encontra o mínimo entre o número de processos e o número de processadores determinados 

anteriormente pela tm_ spawn(). Após isso, o PVMD local inicializa os processos locais (se for 

o caso) e envia mensagens dm_exec() para os PVMDs remotos solicitando-lhes que iniciem 

os processos que faltam. Essa seqüência pode ser observada na Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Seqüência para realização do escalonamento no PVM 

As alterações necessárias para que o AMIGO indique quais são os processadores mais 

adequados, ocorrem na função tm_spawnO, como pode ser observado através da Figura 3.5. 
A alteração é uma chamada à função GtHostsFromAMIGODO, que determina quais pro-

cessadores farão parte do escalonamento, em substituição à parte do código da tm_spawn 

responsável anteriormente por isso. Basicamente, a função GetHostsFromAMIGODO envia 
a mensagem AM_SCHED para o AMIGOD contendo o nome do processo a ser escalonado, o 

número de instâncias desse processo a serem criadas e a arquitetura desejada. 0 AMIGOD ao 
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receber essa mensagem repassa-a para a política ativa. As mensagens retornadas da política 

de escalonamento e do AMIGOD contêm a relação dos processadores receptores de novos 

processos, exatamente na ordem em que os mesmos devem ser utilizados no escalonamento. 

Figura 3.5: Alteração realizada para que o escalonamento do PVM fosse realizado com o 
auxílio do AMIGO 

A migração de tarefas é, sem dúvida, uma das estratégias de escalonamento mais 

complexas, pois envolve mais detalhes para controlar, tais como, o Task Identifier (TID) da 

tarefa dependente do TID original e dos descritores de arquivos (sockets, arquivos, etc.). 

A migração de tarefas especificada pelo AMIGO ainda não foi implementada, uma 

vez que tal trabalho ficaria a cargo de uma política de escalonamento utilizada, e a política 

atualmente em uso (DPWP - Dynamic Policy Without Preemption) pelo AMIGO, não 

contempla a migração de processos [Araújo, 1999]; [Souza, 2000]. 

3.5 Interface AMIGO-MPI 

Para o desenvolvimento da interface AMIGO-MPI foi escolhida a implementação 

LAM (Local Area Multicomputer) devido aos seguintes fatores [Figueiredo, 2000]: 
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• Por se tratar de uma implementação de domínio público; 

• Ser uma implementação para plataforma Unix; 

• Possuir semelhanças aparentes com o ambiente PVM; 

• Apresentar melhor desempenho, segundo pôde ser constatado no trabalho de Souza 

[Souza, 1996a]. 

Assim como na interface AMIGO-PVM discutida na Seção anterior, a construção 

desta nova interface com o MPI, ocorre através de três psos básicos [Figueiredo, 20001: 

• Fazer com que o LAM inicie o daemon do AMIGO em todas as máquinas que receberão 

as aplicações paralelas do MPI; 

• No caso do escalonamento, faz-se necessário desviar o fluxo normal do LAM, para que 

os processos sejam escalonados pèlo AMIGO através de sua política; 

• Finalmente, o shutdown em uma.sessão LAM deve também finalizar o daemon referente 

ao AMIGO. 

O LAM é iniciado através da ferramenta lamboot que recebe como parâmetro um 

arquivo contendo os nomes das máquinas que devem ser utilizadas para formação do multi-

computador (ou máquina paralela virtual). O lamboot efetua uma chamada ao lambo otagent, 

que é o agente de boot responsável por invocar o hboot, o qual inicia o LAM daemon em 
todas as máquinas. 

A partir dessa configuração, alterações foram feitas no código do LAM daemon através 
da inclusão de uma chamada à função StartAMIGODO, com o intuito de que o AMIGOD 

também fosse iniciado assim que o LAM daemon iniciasse sua execução. Além da inclusão 
da chamada à função StartAMIGODO, os arquivos de makeflle originais do LAM foram 

alterados para incluir os códigos de configuração do AMIGO. 

Com relação ao escalonamento, verifica-se que tal tarefa varia, no LAM, de acordo 

com as opções passadas na linha de comando para o mpirun (ferramenta responsável por 

executar aplicações no LAM). Essas opções podem ser: especificando os nós onde os pro-

cessos serão escalonados ou considerar todos os nós pertencentes ao multicomputador. Se a 

segunda opção for escolhida, o ambiente LAM adota a política round-robin para realizar o 
escalonamento. 
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Em razão de utilizar no escalonamento uma ferramenta (mpirun) diferente da utili-
zada para iniciar (lamboot) o dacmon do LAM (LAM dacmon), o socket TCP criado quando 
o AMIGOD é iniciado não pode ser utilizado pela ferramenta mpirun, em razão de serem 
códigos distintos e compilados separadamente. Dessa forma, é necessária a criação de um 
segundo socket TCP que possibilite a comunicação AMIGOD-MPIRUN, visto que toda a 

modificação necessária ao escalonamento é feita no código do mpirun. A criação do socket 

AMIGOD-MPIRUN é feita pelo .AMIGOD, que fica aguardando por uma conexão do mpirun. 

Uma vez que a comunicação AMIGOD-MPIRUN fica disponível, as mensagens referentes ao 

escalonamento são trocadas utilizando-se esse novo canal de comunicação. 

Para que o escalonamento seja feito pela política definida pelo AMIGO, a lista de 

nós que são transmitidos ao LAM dacmon deve ser alterada. Para isso, foi incluída uma 

chamada à função GetHostsFromAMIGOD() no código do mpirun. A razão para incluir essa 

função no código do mpirun tem a intenção de que o AMIGOD informe ao mpirun quais 

são as máquinas que devem receber os processos a serem escalonados. Após ter recebido 

a lista com as máquinas que devem ser utilizadas para o escalonamento, o LAM continua 

sua execução normalmente criando e executando os processos da aplicação nos elementos de 

processamento indicados pelo AMIGO. 

Quanto à finalização dos processos, o LAM utiliza a ferramenta wipe, cuja função é 

executar a ferramenta tkiU em todas as máquinas (via Shell remoto) encerrando os processos 

relacionados à sessão LAM iniciada. A ferramenta tkill, para finalizar os processos, faz uso 

de um arquivo criado no diretório /tmp (Iam-uscrhost) de cada máquina, cujo conteúdo é 

composto pelos identificadores dos processos (PID - Proccs IDentificr) da sesão LAM. Em 

razão de que o PID do AMIGOD também é gravado nesse arquivo, a finalização do AMIGO 

utiliza a estrutura do LAM, ou seja, ao terminar um processo do LAM em uma determinada 

máquina, o AMIGOD que está sendo executado nessa máquina também será finalizado. 

3.6 Considerações finais 

Neste Capítulo foram apresentados os conceitos, características e algumas definições 

de projeto relacionadas a seis softwares que. realizam o escalonamento de aplicações em 

plataformas paralelas e distribuídas. Dentre esses softwares, o AMIGO foi abordado com 

maiores detalhes em razão de sua influência no presente trabalho. Visando comparar as 

funcionalidades disponibilizadas pelos softwares discutidos neste Capítulo, organizou-se uma 

Seção (Seção 3.3.3) para comparação dessas diversas funcionalidades. 
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Como um dos objetivos do AMIGO reside na possibilidade de melhorar o desempenho 
de aplicações paralelas que utilizam ambientes de passagem de mensagens, foram apresenta-
das em duas seções, a construção das interfaces entre esse ambiente e o PVM, assim como, a 
interface com o LAM-MPI. A construção dessas interfaces se faz necessária, pois é a partir 
delas que as aplicações podem realmente usufruir das características do AMIGO. 

Analisando as características do ambiente AMIGO, pode ser notado que suas 
funcionalidades não são restritas para aplicações de determinados ambientes ou paradigmas 
de programação. Ao contrário, um de seus principais objetivos reside na possibilidade 
de contemplar diferentes domínios de aplicações e arquiteturas de software. A partir do 
exposto, há uma motivação especial em propiciar a integração do AMIGO com arquiteturas 
de software tais como CORBA, visto que essa arquitetura, em particular, é amplamente 
disseminada e oferece recursos para variados tipos de aplicações. 



A Arquitetura CORBA 

4.1 Considerações iniciais 

O desenvolvimento de aplicações distribuídas tem, ao longo dos anos, passado por uma 

considerável evolução na tentativa de que questões como desempenho, interoperabilidade e 

facilidade de uso, antes consideradas complexas e de difícil obtenção, possam agora ser 

solucionadas com o uso das tecnologias disponíveis. 

É justamente nesse contexto que arquiteturas para o desenvolvimento de aplicações 

distribuídas como CORBA se enquadram. Em particular, CORBA tem sido adotada como 

um padrão para o desenvolvimento de aplicações distribuídas para diferentes domínios de 

aplicação, uma vez que alia abrangência e interoperabilidade, sem desconsiderar desempenho, 

confiabilidade e facilidade de uso para os usuários. 

A partir do exposto e pelo fato do objetivo deste Capítulo ser o de discutir aspectos 

relevantes para o desenvolvimento de aplicações utilizando a arquitetura CORBA, as seções 

a seguir apresentam os conceitos e principais características dessa arquitetura. Visando 

explorar a possibilidade de construir aplicações paralelas distribuídas, abordam-se aspectos 

relacionados ao escalonamento, mecanismos de comunicação assíncrona e o desenvolvimento 

de aplicações paralelas utilizando essa arquitetura. Por fim, na Seção 4.7 discute-se o uso de 

implementações CORBA e a necessidade de ponderar adequadamente os fatores que devem 

ser levados em consideração para que a escolha entre uma ou outra implementação seja a 

mais acertada possível. 

42 
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4.2 CORBA - Conceitos e Características 

A Common Object Request Broker Architecture (CORBA) é uma especificação pa-

drão, definida pelo Object Management Group (OMG), para o desenvolvimento de aplicações 

em ambientes distribuídos heterogêneos usando o paradigma orientado a objetos [Vinoski, 

19971; [OMG, 1999a1. Uma das principais motivações para o emprego da orientação a 

objetos nesse ambiente de aplicações distribuídas é a possibilidade de desenvolver aplicações 

extensas e complexas sem, no entanto, causar detrimentos quanto ao suporte e reuso de 

componentes [Mowbray & Malveau, 19971; [Mowbray & Ruh, 19971. 

De maneira geral, CORBA define uma estratégia para que um desenvolvedor tenha 

condições de fácil e rapidamente integrar aplicações de rede e módulos de software, de forma a 

criar aplicações distribuídas mais robustas. Essas novas aplicações combinam a tecnologia de 

objetos e o modelo cliente/servidor, com o intuito de fornecer ao usuário uma viso uniforme 

(através de objetos) independente de sua localização real. 

Em CORBA, as aplicações são nomeadas de acordo com a função que desempenham, 

ou seja, uma aplicação que requisita uma operação é denominada cliente, enquanto uma 

aplicação que executa as operações requisitadas ou invocadas é nomeada como um servidor. 

Contudo, uma mesma aplicação pode, em momentos distintos, funcionar tanto como cliente 

quanto como servidor. 

Em se tratando de características, verifica-se que a interoperabilidade de aplicações é 

um dos tópicos mais visados. Essa interoperabilidade concerne a aplicações implementadas 

em linguagens, máquinas ou sistemas operacionais diferentes, que podem trocar mensagens 

exatamente da mesma forma como se fossem implementadas em uma mesma linguagem. Par-

te dessa interoperabilidade deve-se à utilizaçãode uma notação para definição de interfaces 

de software denominada Interface Definition  Language (IDL). 

O objetivo da IDL é fornecer uma interface de software através de uma notação 

própria que pode ser mapeada para diferentes linguagens de programação [Mowbray & Ruh, 

19971. O conceito de interface é atribuído à IDL em razão de apresentar aos objetos clientes, 

os métodos e operações que estes podem utilizar (invocar) em objetos servidores sem, no 

entanto, detalhar como essas operações foram realmente implementadas. Aplicações clientes 

e servidores são implementadas em uma linguagem de programação como C, C++ ou Java, 

ou qualquer outra linguagem que possua um mapeamento para a IDL. 
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Para que as requisições efetivadas por clientes, sejam encaminhadas até os servidores, 
faz-se necessário um componente central na arquitetura CORBA conhecido como Object 
Request Broker (ORB) [Mowbray & Malveau, 1997]; [Vinoski, 1997]. A função do ORB é 
possibilitar a comunicação de forma transparente entre objetos, através do atendimento das 
requisições dos clientes e do repasse dessas requisições a objetos servidores. Nessa tarefa de 
comunicação, a requisição passa pelo ORB, que por sua vez fica responsável em encontrar 
um objeto que a implemente e, conseqüentemente, repassar a invocação propriamente dita. 
No caminho inverso, o ORB também recebe os resultados de um objeto servidor (na forma 
de valores de retorno ou de exceções geradas) e repassa a resposta para o objeto cliente. 

Conforme a complexidade do problema a ser tratado, faz-se necessária a comunicação 
entre objetos que podem estar separados por longas distâncias, possivelmente por várias 
redes, fazendo com que a invocação de um método passe por diversos ORBs até chegar ao 
.objeto que execute a requisição. Com  isso, um ORB deve comunicar-se com outro ORB 
para que a mensagem possa ser enviada de um para outro. Essa característica é facilitada 
pelo protocolo IIOP (Intçrnet Inter Orb Protocol), que funciona basicamente como uma 
especificação padrão para comunicação entre diferentes ORBs sobre o protocolo TCP/IP 
[Oifali, 1996]; [Vinoski, 1'997];  [OMG, 1999a]. 

4.3 Organização dos componentes na arquitetura 
CORBA 

De forma mais detalhada, os componentes definidos na arquitetura CORBA estão 
organizados conforme apresenta a Figura 4.1. 

A linha tracejada indica uma chamada a um método do objeto servidor na perspectiva 
do objeto cliente. O objeto cliente invoca o método no servidor exatamente da mesma forma 
(isto é, com a mesma sintaxe) como faria se fosse uma chamada local, no entanto, o processo 
"real" ocorre no sentido: Cliente -+ Interface de Invocação (Dinâmica ou Estática) -+ 
ORB -+ Adaptador de Objetos -+ Skeleton (Dinâmico ou Estático) -+ Servidor. Os 
elementos que compõe a arquitetura CORBA são definidos a seguir [Orfali, 1996]: 

Servidor: É uma aplicação que atende as requisições dos clientes. Esta aplicação im-
plementa a interface IDL previamente definida na forma de objeto(s) servidor(es) utilizando 
uma linguagem de programação como C, C++ ou Java. 
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Figura 4.1: Arquitetura CORBA 

Cliente: É uma aplicação que invoca operações em um objeto. O acesso aos serviços 

fornecidos por um objeto remoto é transparente, pois a invocação dessas operações é realizada 

através de uma chamada simples a um método, como se o mesmo fosse local. 

Object Request Broker (ORB): Possibilita a comunicação transparente entre 

requisições de clientes e implementações de objetos. O ORB simplifica a programação 

distribuída pelo fato de separar o cliente de detalhes de comunicação pela rede. Isto faz 

com que as requisições dos clientes fiquem parecidas com chamadas a procedimentos locais. 

Interface ORB: Constitui-se em um conjunto de funções que tanto objetos clientes, 

quanto servidores podem invocar diretamente ao ORB, sem a necessidade do intermédio por 

parte de outro componente. 

Stubs: São os responsáveis por tratar dos detalhes de implementação na comunicação 

entre cliente e servidor, funcionando, de forma geral, como proxies para a aplicação cliente. 

Quando uma requisição é feita, esta é (geralmente) enviada para o stub local, que faz a 

serialização (marshaling) dos dados, para posteriormente enviá-los para um objeto servidor. 

Após o envio da requisição o stub bloqueia aguardando pela resposta. 

Skeletons: Os skeletons têm basicamente o mesmo funcionamento dos stubs, só 

que atuam no lado servidor. Ao chegar uma solicitação, o skeleton obtém a identificação 

do método invocado e retira os seus parâmetros da mensagem recebida (unmarshalirig), 

fazendo uma chamada local ao objeto servidor. Ao ser completada a solicitação, recebe 

os valores de retorno e realiza a serialização (marshaling) dos dados, posteriormente envia 

esses valores ao cliente. Em razão de que tanto skeletons quanto stubs são traduzidos (em 
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tempo de compilação) diretamente de especificações OMG IDL e de serem específicos de uma 

interface, eles são chamados de mecanismos de invocação estática. 

Interface de Invocação Dinâmica (DII): Objetos clientes utilizam a DII para 

fazer requisições dinâmicas para objetos servidores, permitindo assim, que o cliente requisite 
operações de um servidor sem a necessidade de stubs compilados por meio de interfaces 
OMG-IDL, para efetuar a operação de marshaling. Dessa forma, o objeto cliente pode 
especificar o objeto a ser invocado, a operação a ser executada e um conjunto de parâmetros 

para a operação através de uma chamada ou seqüência de chamadas. Em aplicações onde é 

importante obter flexibilidade quanto à invocação de chamadas, utilizar DII pode ser uma 

das soluções possíveis. 

Interface de Skeleton Dinâmico (DSI): A DSI é o equivalente DII do lado 
servidor, ou seja, da mesma forma que é possível realizar invocações de chamadas sem 

conhecer os detalhes da invocação em tempo de compilação, também é possível aceitar e 

distribuir as requisições para um objeto servidor, sem conhecê-lo previamente (sem ter os 

skeletoris compilados baseados em IDL). Diferente de outros componentes da arquitetura 

CORBA, a DSI foi incorporada ao padrão a partir da especificação 2.0. A principal razão 

para sua introdução foi dar suporte à implementação de aplicações que funcionavam como 

gateways entre ORBs, utilizando diferentes protocolos de comunicação. 

Repositório de Interfaces: O repositório de interfaces na arquitetura CORBA 

possibilita que uma aplicação, em tempo de execução, possa descobrir informações sobre 

outros objetos com os quais deseja obter algum serviço. Esse repositório armazena as 

informações definidas nas interfaces IDL, de forma que as aplicações possam consultá-lo 

para descobrir quais métodos, parâmetros ou objetos devem ser especificados. 

Repositório de Implementação: O repositório de implementação armazena infor-

mações sobre a identificação de objetos, as classes que um servidor suporta e os objetos que 

são instanciados. Essas informações podem ser utilizadas para instanciar objetos que devem 

atender as requisições das aplicações clientes. O Adaptador de objetos comumente utiliza os 

serviços do repositório de implementação. 

Adaptador de Objetos: O Adaptador de objetos é o elemento responsável pela 

interconexão do ORB com a implementação dos objetos servidores. As principais funções do 

Adaptador de objetos são: 

o Registrar as classes servidoras no Repositório de Implementação; 
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• Ativar (instanciar) os objetos chamados, em tempo de execução, segundo a demanda 

dos clientes; 

• Receber as chamadas para os objetos e repassá-las aos mesmos (invocação de métodos); 

• Gerar e gerenciar os identificadores de referências de objetos. 

Pelo exposto, pode-se observar que de maneira geral CORBA é baseada na arquitetura 

cliente/servidor onde a comunicação é similar ao modelo RPC de invocação de chamadas. 

Não obstante, e apesar desse modelo ser viável para uma grande quantidade de aplicações, 

verifica-se que para algumas situações ídesejável lançar mão de outros estilos de invocação de 

chamadas. Assim, CORBA suporta comunicação síncrona (baseada em RPC) e um número 

limitado de modelos para comunicação assíncrona [Schmidt & Vinoski, 19981; [Schmidt & 

Vinoski, 19991. A comunicação síncrona permite que um cliente, ao fazer uma requisição a 

um servidor, fique aguardando a resposta para continuar a execução. No modelo assíncrono 

de comunicação, o cliente faz uma requisição e pode continuar sua execução enquanto a 

resposta do servidor ainda não foi retornada. Uma descrição dos modelos de chamadas 

assíncronas suportados na arquitetura CORBA é apresentado na Seção 4.5. 

4.4 Escalonamento na arquitetura CORBA 

Como já discutido no Capítulo 3, o escalonamento de aplicações é uma atividade de 

considerável importância em plataformas distribuídas e paralelas, em razão de põssibiitar 

o atendimento de requisitos como melhor utilização dos recursos e o aumento dó desem-

penho na execução de aplicações. Nesse contexto, variadas ferramentas e arqúiteturas de 

software para o desenvolvimento de aplicações distribuídas também têm utilizado técnicas 

de escalonamento, visando cumprir seus objetivos e ainda atender aos diferentes requisitos 

dos usuários. 

Tomando como base as características apresentadas nas Seções 4.2 e 4.3, pode ser 

notado que CORBA enquadra-se no perfil dessas arquiteturas de software, uma vez que 

procura definir características para domínios de aplicações que variam desde aplicações 

distribuídas [OMG, 1999b1 a aplicações paralelas distribuídas [OMG, 2001b1, sem causar 

detrimento às características e requisitos especificados diretamente pelo usuário. 

Apesar de ser considerada abrangente quanto à diversidade de requisitos que con-

templa, algumas características da arquitetura CORBA têm sido especificadas de maneira 
restrita para utilização em domínios específicos. Um exemplo dessa restrição refere-se à 
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especificação do serviço de escalonamento definido apenas na especificação CORBA Real-
Time [OMG, 2001d1. 

A especificação CORBA Real-Time tem por objetivo definir os serviços necessários 

para o desenvolvimento de aplicações CORBA para sistemas distribuídos de tempo real, 

levando em consideração os requisitos de tempo, inerentes a esse tipo de sistema. De maneira 

geral, essa especificação estende as funcionalidades e serviços definidos no padrão CORBA, 

acrescentando características de suporte a prioridades, escalonamento e flexibilidade. Den-

tre essas, destaca-se aqui o escalonamento em razão de sua importância para alcançar os 

requisitos exigidos pelas aplicações de tempo real. 

Em se tratando do escalonamento, a especificação CORBA Real-Time define a possi-
bilidade de escalonar threads distribuídos (entidades de escalonamento) com base em parâme-

tros (por exemplo, prioridade, limitações de tempo, entre outros) repassados para disciplinas 

de escalonamento. No contexto de CORBA, o termo disciplinas de escalonamento equivale 

às políticas de escalonamento' [OMG, 2001d1. 

De forma geral, threads distribuídos são abstrações de modelos de programação 

que, basicamente, realizam operações em objetos servidores locais ou remotos. Diferente 

da abordagem' adotada pelos softwares de escalonamento discutidos no Capítulo 3, que 

procuram escalonar processos entre as máquinas do sistema distribuído, CORBA leva em 

consideração o escalonà.mento dos threads que serão responsáveis pela execução de uma 

determinada funcionalidade em um objeto. Assim, uma questão que deve ser verificada 

nesse tipo de escalonamento diz respeito a quais são os objetos servidores aptos (tendo como 

base os parâmetros de escalonamento especificados) para receber os threads distribuídos. As 

disciplinas de escalonamento (ou políticas de escalonamento) constituem-se no conjunto de 

mecanismos que permitem as entidades de escalonamento terem recursos alocados para sua 

execução [OMG, 1999a1. 

O uso de threads distribuídos como entidade de escalonamento ocorreu após a incor-

poração de características dinâmicas na especificação CORBA Real- Time versão 2.0 [OMG, 

2001d1. Na versão 1.0, o escalonamento era baseado em parâmetros estáticos (política 

de prioridades fixas) e realizado apenas quando uma operação remota fosse invocada. O 

crescente desenvolvimento, complexidade e quantidade de variáveis não-determinísticas dos 

sistemas de tempo real motivou a definição e acréscimo dè características dinâmicas para o 

serviço de escalonamento. 

'Percebe-se nesse sentido, a existência de um problema amplamente encontrado na literatura sobre 
escalonamento de processos: a divergência quanto a nomenclatura de termos. Uma discussão sobre os 
problemas de divergência quanto a nomenclatura utilizada em escalonamento de processos pode ser visto 
em [Souza et al., 2000]. 
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Apesar de atualmente possuir a limitação com relação ao uso de escalonamento 

para domínios específicos, algumas implementações CORBA, como ORBIX [lONA, 20001 

e Visibroker [INPRISE, 1999], têm desenvolvido suas próprias soluções de escalonamento na 

tentativa de disponibilizar essa funcionalidade para outros domínios. No entanto, devido 

ao fato de serem alternativas proprietárias, essas soluções dificilmente aliam características 

como desempenho e interoperabilidade entre diferentes implementações. 

Ainda com relação ao escalonamento, diversos esforços têm sido feitos para que essa 

funcionalidade seja estendida para todos os domínios de aplicações especificados pelo padrão 

CORBA. Uma dessas propostas, diz respeito à utilização de serviços de balanceamento 

de carga e monitoramento de requisições [Schnekenburger, 1999]. Basicamente, essa pro-

posta possibilita através de técnicas de monitoramento, o balanceamento das requisições 

de aplicações clientes para objetos servidores utilizando o particionamento de objetos e 

atribuindo requisições de clientes para objetos (servants) que estejam mais ociosos. Com  

isso, a pretensão é atribuir para cada objeto servidor uma carga adequada a sua capacidade. 

Por ser uma proposta relativamente recente, os serviços de balanceamento de carga e 

monitoramento não foram acrescentados na última versão (2.4.2) da especificação CORBA. 

No entanto, a implementação TAO [Schmidt & Vinoski, 1995] já possui um serviço de 

balanceamento de carga adaptativo, em que diversas características da proposta de serviços 

de balanceamento de carga e monitoramento são utilizadas. Uma descrição detalhada desse 

serviço pode ser observada em [Othman et al., 2001]. 

4.5 Comunicação assíncrona na arquitetura CORBA 

Para uma diversidade de aplicações, maximizar o desempenho de execução é uma 

tarefa desejável, visto que tais aplicações exigem considerável quantidade de processamento 

e, muitas vezes, são de missão crítica para uma determinada área ou ramo de negócio. 

Além disso, no caso das aplicações distribuídas, pode também ser interessante melhorar o 

desempenho com o uso mais efetivo dos recursos disponíveis no sistema distribuído. Assim, e 

pelo fato de ser uma arquitetura que procura abranger o maior número possível de situações 

no tocante a aplicações distribuídas, CORBA disponibiliza alguns modelos de comunicação 

assíncrona, objetivando oferecer um certo nível de paralelismo para as aplicações, de forma 

a aumentar a quantidade de tarefas realizadas em uma unidade de tempo. 

As invocações assíncronas em CORBA não se constituem em uma característica 
recente. Ao contrário, desde as primeiras versões da especificação já era possível a utilização 

de chamadas unidirecionais (oneway) e retardo síncrono (deferred synchronous) [Schmidt & 
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Vinoski, 1998], visando oferecer uma maneira mais flexível de invocação para métodos de 
objetos remotos. 

O mecanismo de chamadas unidirecionais, apesar de ser relativamente simples (as 

chamadas são semelhantes às chamadas síncronas), não contempla o caso de chamadas 

que devem ter valor de retorno. Quando uma requisição ocorre, a aplicação continua seu 

processamento normal sem, no entanto, ter a possibilidade (fornecida pelo mecanismo) de 

consultar ou recuperar valores de retorno. 

O mecanismo de retardo síncrono, apesar de mais flexível (no que concerne à criação 

das chamadas e recuperação de valores de retorno) que o mecanismo de chamadas unidi-

recionais, possui uma certa complexidade na criação/efetivação de chamadas, em razão de 

serem realizadas utilizando DII [Vinoski, 1997]; [Schmidt & Vinoski, 1999]. Devido a isso, 

uma única chamada pode envolver uma seqüência de passos, que podem não parecer muito 

intuitivos para desenvolvedores iniciantes e/ou acostumados com o modelo de comunicação 

síncrona. 

Os mecanismos de chamadas unidirecionais e de retardo síncrono, apesar de serem 

suficientes e adequados para algumas aplicações distribuídas, deixam em aberto algumas 

lacunas que poderiam ser preenchidas com outros mecanismos. Para tratar dessas questões, 

foi definida a especificação de mensagens CORBA (CORBA Messaging2  ) [OMG, 2000] 

para invocação de métodos assíncronos (Asynchronous Method Ir&vocatior& - AMI). Essa 

especificação apresenta os detalhes necessários para a implementação de dois modelos de 

invocação assíncrona: Polling e Callback [Schmidt & Vinoski, 1996]; [Schmidt & Vinoski, 

1998]; [Schmidt & Vinoski, 1999]. Esses modelos são discutidos com maiores detalhes nas 

seções a seguir. 

4.5.1 Modelo Polling 

Nesse modelo, uma invocação assíncrona retorna um tipo de dado denominado Poller, 

que é um novo tipo IDL definido pela especificação Object-by- Value [OMG, 2000]. Esse tipo 

de dado Poller é muito parecido com uma classe C++ ou Java, pois pode possuir métodos 

e atributos. 

O cliente pode utilizar métodos Poller, que são chamadas a funções locais, para obter 

o status da requisição e o valor da resposta do servidor. Se a resposta ainda não tiver 

2Apesar de ter sido especificada em 1998, foi incorporada na especificação CORBA 2.4 em Outubro de 
2000. 
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retornado do servidor, o cliente pode optar por bloquear a execução e esperar pela chegada 

de uma resposta, ou pode simplesmente retornar para a execução imediatamente e verificar 

posteriormente o PoUer. 

Em termos gerais, a seqüência de chamadas utilizando o modelo polling ocorre con-

forme apresentado pela Figura 4.2 [Arulanthu et al., 2000]. 

Cliente que suporta 
Poolksg Servidor 

3) Verificar/Obter 
Resposta 

Figura 4.2: Invocação de chamadas no modelo poUing 

A verificação da resposta não necessita obrigatoriamente ser realizada após o passo 2, 

pois, ao executar uma chamada no servidor (passo 1) o cliente fica disponível para realizar 

outras operações e, assim, verificar também se a resposta já está disponível. 

4.5.2 Modelo Callback 

Nesse modelo, quando uma aplicação cliente realiza uma chamada assíncrona para 

um servidor, é passado como parâmetro, além dos parâmetros comuns da chamada, um 

objeto Replyffandler, o qual está implementado no cliente e é o responsável por manipular 

as respostas. O ORB responsável pela comunicação entre cliente e servidor, toma para si 

essa referência de objeto, de forma que quando o servidor responde, o ORB recebe e envia 

essa resposta através de uma invocação a um método apropriado no objeto ReplyHandler. 

Apesar de ser um dos modelos mais discutidos, poucos ORBs têm implementado o 

modelo callback. A Figura 4.3 apresenta a seqüência de chamadas do modelo callback na 

implementação TAO [Arulanthu et al., 2000]. 

Uma conseqüência desses modelos é que nenhum thread adicional é necessário para 

o cliente. Assim, uma aplicação pode gerenciar múltiplas chamadas assíncronas simultane- 
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amente, usando o mesmo thread de controle para sobrepor requisições remotas em um ou 
mais objetos. 

Em geral, o modelo callback é mais eficiente que o modelo pofling, pois o cliente não 
necessita consultar os resultados. No entanto, isto força os clientes a se comportarem como 

servidores (no passo 3, para que receba as chamadas callback) o que aumenta a complexidade 
de certas aplicações, em particular os chamados clientes "puros" [Schmidt & Vinoski, 1999]. 

A adição de métodos assíncronos no lado cliente geralmente não requer qualquer modificação 

no servidor em razão de que a especificação CORBA Messaging trata invocações assíncronas 

como uma questão de mapeamento de linguagem no lado cliente. 

Cliente que suporta 
CéUback 
	

servidor 

Figura 4.3: Invocação de chamadas no modelo caflback 

4.6 Aplicações paralelas na arquitetura CORBA 

Em razão de ser um padrão para o desenvolvimento de aplicações distribuídas e, por 

abranger diversos domínios onde desempenho é um dos fatores preponderantes, observa-se 

que há uma tendência inerente à arquitetura CORBA em propiciar os recursos necessários 

para o provimento de aplicações paralelas. 

A utilização de chamadas de retardo síncrono e unidirecionais (oneway), definidas 

desde as primeiras versões da especificação, podem ser consideradas como um início em 

direção ao desenvolvimento de aplicações paralelas distribuídas sobre a arquitetura CORBA. 

No entanto, essas chamadas tratam apenas do aspecto "não-bloqueante" das invocações e, 

isso, acaba por deixar uma lacuna a ser preenchida, uma vez que a disponibilidade de recursos 

para gerenciamento e tolerância a falhas fica sob a responsabilidade do usuário da aplicação. 

Ainda com relação às chamadas não-bloqueantes, um passo visando garantias de melhor 
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desempenho foi dado com a definição de chamadas assíncronas através dos modelos callback 

e polling [Arulanthu et al., 20001. Apesar do fator desempenho ser de extrema importância 

em computação paralela, verifica-se que a arquitetura ainda necessita contemplar outras 

características, visto que essas, podem equiparar CORBA com ferramentas amplamente 

utilizadas no desenvolvimento de aplicações paralelas distribuídas. 

Os esforços visando adequar CORBA para o uso em computação paralela têm 

sido constantes. A literatura da área possui diversos trabalhos relatando esses esforços e, 

comumente, novos resultados de pesquisas são acrescentados. Em particular, destacam-se 

os trabalhos de Keahey [Keahey, 19971; [Keahey & Gannon, 19971, Beaugendre [Beaugendre 

et al., 19981 e Xu [Xu & He, 20001 em razão de apresentarem idéias que, além de serem 

factíveis de implementação, possuem semelhanças com as definições da especificação Data 

Paraliel CORBA [OMG, 2001b1. 

O trabalho de Keahey [Keahey, 19971 apresenta as idéias que nortearam o desenvolvi-

mento do sistema PARDIS (PARa11e1 DlStributed), cujo objetivo é o provimento de recursos 

para a implementação de aplicações paralelas distribuídas, através de uma extensão do 

modelo de objetos da arquitetura CORBA. Na extensão do modelo, destacam-se a introdução 

do conceito de objetos SPMD (Single Program Multiple Data) e de seqüências distribuídas. 

Objetos SPMD são, em linhas gerais, objetos CORBA compostos por threads de 

computação que são capazes de atender serviços requisitados por aplicações clientes [Keahey, 

19971. A principal motivação para o uso de objetos SPMD é aproveitar a transparência 

inerente à aplicações CORBA e processar em paralelo uma requisição efetivada por uma 

aplicação cliente. A idéia embutida nesse conceito é a mesma de aplicações SPMD, uma vez 

que há um mesmo código (o serviço que resolve a requisição) operando com dados diferentes 

(partes dos parâmetros enviados pelos clientes). Em particular, apenas a camada ORB 

(discutida na Seção 4.3) interage diretamente com esses objetos e, portanto, sabe de sua 

existência. Nesse sentido, pode-se argumentar que o responsável pela ativação do paralelismo 

é o próprio ORB, em razão de ser o responsável por distribuir a requisição do cliente para 

os objetos SPMD. 

As seqüências distribuídas podem ser entendidas como o complemento necessário 

para a definição dos objetos SPMD, uma vez que constituem os argumentos repassados 

por aplicações clientes para esses objetos. De forma geral, sequências distribuídas são 

generalizações do tipo de dado seqüência definido pela especificação CORBA [Keahey & 

Gannon, 19971 e são utilizadas em parâmetros cujo tamanho não pode ser definido em tempo 

de compilação. A utilização de sequências distribuídas como parâmetros para requisições 

em objetos SPMD é um fator primordial para a realização do processamento paralelo, 
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pois, caso outro parâmetro seja utilizado, o ORB não "saberá" como distribuí-lo. Apesar 

de ser uma solução bastante diferente, em comparação com outras soluções amplamente 

encontradas em ferramentas para o desenvolvimento de aplicações paralelas distribuídas, o 

projeto PARDIS traz importantes contribuições parao avanço da arquitetura CORBA rumo 

ao processamento paralelo. Além de introduzir os conceitos de objetos SPMD e seqüências 

distribuídas, o trabalho apresenta uma alternativa viável para o provimento de recursos 

visando o paralelismo, sem afetar outras características já existentes como interoperabilidade, 

portabilidade e transparência. 

Um outro trabalho que deve ser destacado no tocante ao uso de computação paralela 

em CORBA, refere-se ao projeto e implementação do ambiente COBRA [Beaugendre et al., 

19981. Uma das principais motivações para o desenvolvimento desse trabalho reside no fato 

que, as soluções comumente utilizadas em computação paralela distribuída não atendem aos 

requisitos de uma considerável gama de aplicações, em especial, aplicações que manipulam 

componentes e, dessa forma, necessitam de recursos como reuso de código e definição de 

interfaces. Além disso, os ambientes para o desenvolvimento de aplicações distribuídas 

também falham, em razão de fornecerem poucos serviços que possibilitem a execução de 
um componente de software dentro de uma aplicação paralela. Dessa forma, a solução 

discutida nesse trabalho consiste na junção de características dos ambientes que propiciam o 

desenvolvimento de aplicações paralelas com aqueles que tratam de aplicações distribuídas. 

Semelhantemente à solução adotada no sistema PARDIS, esse ambiente também 

estende a arquitetura CORBA na tentativa de oferecer o suporte necessário para utilização 

de um novo tipo .de objeto (denominado objeto paralelo CORBA ou apenas objeto paralelo) 

e ainda propiciar a integração de padrões como MPI com esses objetos paralelos. De forma 

geral, um objeto paralelo desempenha a mesma função de um objeto SPMD no sistema 

PARDIS, além de ambos serem especificados através de uma linguagem de definição de 

interfaces (IDL) estendida. No entanto, COBRA não requer obrigatoriamente o uso de 

tipos de dados específicos como no caso das seqüências distribuídas do PARDIS, apesar de 

oferecer recursos na IDL que permitem ao desenvolvedor informar como a distribuição dos 

dados deverá ser feita. 

É importante salientar que o sistema COBRA foi inicialmente desenvolvido para a 

arquitetura de multiprocessadores PACHA [Beaugendre et al., 19981 e, portanto, está cen-

trado no provimento de recursos de computação paralela para algumas classes de aplicações 

que executam sobre essa plataforma de hardware. Além disso, COBRA também implementa 

o conceito de máquina paralela virtual, associada com a execução de objetos paralelos. Essa 
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máquina paralela virtual é alocada a partir da escolha de nós de rede (processadores PACHA) 

onde objetos paralelos serão mapeados para a execução. 

Como pôde ser observado, PARDIS e COBRA possibilitam a utilização de compu-

tação paralela na arquitetura CORBA, através de uma extensão dos serviços fornecidos e 

acrescentando paralelismo através do paradigma SPMD. A partir dos conceitos introduzidos 

por esses ambientes e verificando a necessidade de adicionar outras características como 

suporte ao paradigma MPMD (Multiple Program Multiple Data), gerenciamento e controle 

de máquinas e aplicações, Xu [Xu & He, 2000] apresenta o sistema PCB (Paraliel Component 

Bus). Esse sistema permite o desenvolvimento de aplicações baseando-se na arquitetura 

CORBA e na tecnologia Java. De maneira geral, esse novo trabalho utiliza o modelo de 

comunicação CORBA e adiciona uma camada intermediária (camada PCB) entre a aplicação 

do usuário e o componente ORB. A adição dessa camada propicia ao sistema PCB, o 

fornecimento de características como suporte para SPMD e MPMD, ativação automática 

de aplicações e adição ou remoção de máquinas utilizadas no processamento. A Figura 4.4 

apresenta a arquitetura do sistema PCB dividida em três camadas principais. 

ORBCORBA 

Camada 
Aplicação 

Camada 
PCB 

	/

Camada 
CORBA 

Figura 4.4: Arquitetura do sistema PCB 

Uma análise mais detalhada do sistema PCB revela que diversos conceitos e decisões 

de projeto tiveram como base ambientes para troca de mensagens bem conhecidos, tais 

como PVM, P4 e padrões de interface para troca de mensagens como MPI. Verifica-se, nesse 

sentido, uma tentativa de unir características de ambientes orientados a procedimentos, 

orientados a objetos e orientados a componentes, com o intuito de disponibilizar um sistema 

para o desenvolvimento de aplicações paralelas distribuídas que, além de funcional, contemple 

aplicações com diferentes requisitos. 
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Os trabalhos mencionados nas seções anteriores confirmam a possibilidade de utilizar 

a arquitetura CORBA para o desenvolvimento de aplicações paralelas distribuídas. Não 

obstante, as soluções mencionadas não garantem a interoperabilidade entre aplicações de-

senvolvidas sob diferentes ferramentas. Com  relação a isso, pode-se ainda argumentar que 

a definição de uma especificação para aplicações paralelas em CORBA seria uma forma 

adequada de contemplar, não apenas a interoperabilidade mas também a portabilidade de 

código e, ainda, oferecer algum nível de flexibilidade. Assim, visando propiciar o parale-

lismo para aplicações e ainda abranger essas características, o OMG propôs a discussão de 

uma especificação que contemple o desenvolvimento de aplicações paralelas na arquitetura 

CORBA [OMG, 2001b]. 

Apesar de ainda não ser uma especificação formalizada, as discussões em torno 

da disponibilidade de aplicações paralelas na arquitetura CORBA já definiram conceitos 

como objetos paralelos, particionamento de dados, ORBs paralelos e invocações coletivas, 

que devem ser adotados por essa nova especificação. Esses conceitos foram inicialmente 

introduzidos tanto nos ambientes comentados anteriormente como também em outras espe-

cificações tais como CORBA Real-Time [OMG, 2001d], Modelo de Mensagens Assíncronas 

[OMG, 2001a] e Balanceamento de Carga [OMG, 2001c]; agora estão sendo incorporados 

a uma especificação exclusiva para aplicações paralelas em CORBA. Em especial, destaca-

se a utilização da especificação de invocações coletivas através do modelo de mensagens 

assíncronas, em razão de não terem sido explicitamente explorados por nenhum dos trabalhos 

citados anteriormente, apesar do potencial oferecido para aplicações que necessitem de melhor 

desempenho de execução. 

4.7 Implementações CORBA 

Como já mencionado, CORBA é uma especificação de uma arquitetura para o de-

senvolvimento de aplicações distribuídas, que trata da interoperabilidade e transparência, 

sem deixar de lado questões como desempenho e flexibilidade. No entanto, para utilização 

das características disponibilizadas por essa especificação, faz-se necessária a adoção de uma 

ferramenta que a implemente, uma vez que o Object Management Group não fornece uma 

implementação CORBA, mas, apenas especifica e define o que deve conter na arquitetura. 

Nesse contexto, existem diversas implementações disponíveis, onde podem ser encontrados 

desde produtos comerciais até implementações (com ou sem o código fonte) disponibilizadas 

gratuitamente. 
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Um aspecto importante nesta dissertação é a escolha de uma ferramenta que possi-

bilite o desenvolvimento de aplicações CORBA, visando uma nova interface com o ambiente 

AMIGO. Assim, há necessidade de se analisar as diversas opções de ferramentas disponíveis, 

procurando-se uma opção que seja a mais acertada possível. Tendo em vista a integração 

com o AMIGO, foram definidos alguns requisitos que devem ser satisfeitos pela ferramenta 

CORBA adotada, servindo como base para a escolha. Os requisitos definidos são: 

• Ter código aberto e ser uma ferramenta freeware; 

• Ser implementada em C/C++; 

• Possuir documentação que possa atender às necessidades do projeto; 

• Estar de acordo com as últimas versões da especificação CORBA; 

• Implementar algum modelo de invocação assíncrona. 

A partir desses requisitos e da análise de outras ferramentas tais como MiCO [Puder 

et ai., 2000], ORBit [Birney et al., 20001, ORBacus [OOC, 20001, OmniORB [Lo et ai., 

2000], Electra {Mafi'eis & Landis, 19971 e Arachne {Deibei & Ehresman, 19971, optou-se 

peia utilização da ferramenta TAO (The AGE ORB), desenvolvida pelo DOC Group na 

Universidade de Washington. Essa escolha foi motivada pelo fato da ferramenta TAO 

contemplar os quatro primeiros requisitos e ainda possuir o mecanismo callback de invocação 

assíncrona [Schmidt & Vinoski, 1996]; [Schmidt & Vinoski, 1998]; [Schmidt & Vinoski, 

19991; [Arulanthu et ai., 20001. Além disso, essa ferramenta apresentou melhor desempenho 

através de benchmarks realizados com outras ferramentas similares como MiCO e Visibroker 

[Amar & Bensoussan, 20001, como também em testes desenvolvidos no Laboratório de 

Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do ICMC-USP. 

4.8 	Considerações finais 

Neste Capítulo foram apresentados os conceitos, motivações e principais característi-

cas a respeito da arquitetura CORBA, com o intuito de destacar as diversas possibilidades 

que essa arquitetura fornece para o desenvolvimento de diferentes tipos de aplicações. 

Apesar de suas diversas características para o desenvolvimento de aplicações dis-

tribuídas e paralelas distribuídas, verificou-se que, para uma integração adequada com o 

ambiente AMIGO, há a necessidade de se desenvolver previamente uma estrutura de software 
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visando adequar essa arquitetura para contemplar funcionalidades tais como escalonamento 

e gerenciamento de aplicações remotas. 

Com isso, o próximo Capítulo descreve os aspectos envolvidos na implementação 

de uma estrutura de software visando o escalonamento de aplicações e, posteriormente, no 

desenvolvimento da interface AMIGO-CORBA. 



Interface AMIGO-CORBA 

5.1 Considerações iniciais 

Como pôde ser observado na Seção 4.4, a especificação CORBA não define um 

mecanismo para escalonamento de aplicações. Embora algumas iniciativas já estão sendo 

direcionadas visando abranger essa característica, os esforços de especificação e implemen-

tação têm-se concentrado na possibilidade de escalonar requisições [OMG, 1999b]; [Othman 

et ai., 2001]. A ausência de uma padronização para o escalonamento de aplicações faz com que 

diferentes soluções sejam empregadas e, com isso, questões como desempenho, portabilidade 

e interoperabilidade dificilmente são alcançadas. 

Uma proposta para oferecer os serviços de escalonamento ao padrão CORBA sem 

afetar a portabilidade e interoperabilidade das aplicações e ainda, possibilitar ganhos de 

desempenho, consiste em utilizar esses serviços através da integração de aplicações CORBA 

com um ambiente de escalonamento. Essa proposta apresenta uma maneira atrativa de 

oferecer serviços de escalonamento, pois, não são necessárias alterações nos componentes 

disponibilizados por uma determinada implementação e poucos acréscimos devem ser feitos 

para que esse novo serviço seja oferecido. 

Diante do exposto, este Capítulo apresenta o projeto e desenvolvimento de uma 

interface entre o ambiente de escalonamento AMIGO e a implementação TÃO, com o intuito 
de oferecer serviços de escalonamento às aplicações desenvolvidas com essa implementação. 

Durante o projeto, verificou-se a necessidade de desenvolver uma estrutura de software sobre 

TAO, visando fornecer o suporte necessário para posteriormente implementar a interface com 

59 
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o AMIGO. Assim, as seções a seguir apresentam, a arquitetura e características principais 

da ferramenta TAO, o projeto e desenvolvimento dessa estrutura de suporte e, por fim, os 

detalhes envolvidos na implementação da interface AMIGO-CORBA. 

5.2 TÃO (The AGE ORB) 

TÃO (The AGE Orb) é uma implementação CORBA desenvolvida pelo DOC (Dis-

tributed Object Computir&g) Group da Universidade de Washington. O desenvolvimento 

dessa implementação CORBA é baseada no framework orientado a objetos ACE (Adaptive 

Communication Er&viror&mer&t) que, basicamente, implementa os recursos de comunicação 

necessários para o desenvolvimento de aplicações concorrentes. De maneira geral, ACE 

provê os recursos de comunicação que podem ser adaptados para diferentes Sistemas Opera-

cionais e arquiteturas de hardware. Para alcançar esse objetivo, suas funcionalidades foram 

organizadas em classes e divididas em camadas possibilitando, assim, que extensões possam 

ser efetivadas sem causar detrimento às características já existentes. 

A arquitetura. do framework ACE é- apresentada na Figura 5.1 e a estrutura da 
implementação TAO utilizando ACE pode ser vista na Figura 6.3. 

Serviços.distribuídos e componentes 

Framewcirks 

Classes C—

Camada de (ntegraçáo cm SO 

APIs C 

Subisterrnis de cernuricaçLo, threads e memória virtual 

Figura 5.1: Arquitetura do framework ACE 

Conforme pode ser observado na Figura 6.3, além de utilizar o framework ACE, TAO 

implementa o modelo de programação definido pela especificação CORBA através de stubs 

e skeletor&s, além de acrescentar novas funcionalidades visando unir questões como melhor 

desempenho e qualidade de serviço para aplicações distribuídas. Alguns dos fatores que 

nortearam o desenvolvimento dessa ferramenta compreendem: 

• Fornecer uma implementação gratuita, com código aberto, que possa ser usada por 

pesquisadores e desenvolvedores; 
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Figura 5.2: Estrutura básica da implementação TAO 

• Determinar empiricamente as características necessárias para permitir que implemen-

tações CORBA tenham suporte para o desenvolvimento de aplicações de missão crítica 

com qualidade de serviços determinísticos e estatísticos; 

• Utilizar modelos de projeto para desenvolver implementações que sejam portáteis, 

extensíveis, e com garantias de qualidade de serviço; 

. Auxiliar na especificação do padrão Real-Time CORBA. 

Por ser direcionada principalmente para aplicações de tempo real, em que desempenho 

e confiabilidade são dois fatores de extrema importância, a implementação TAO tem lançado 

mão de diversas técnicas e mecanismos na tentativa de melhorar o desempenho das aplicações 

sem perder a confiabilidade. Um desses mecanismos refere-se às invocações assíncronas 

através dos modelos polling e callback da especificação CORBA Messaging [OMG, 2001a]. 

Embora não tenha ainda implementado o modelo poUing, TAO já possui suporte para 

o modelo callback, além dos mecanismos de chamadas unidirecionais (onewai,') e retardo 

síncrono (deferred si,nchronous). 

Além dessas características, TAO atualmente implementa totalmente a especificação 

2.3 e diversas características da especificação CORBA 2.4. 

Apesar de todas as suas características e vantagens em comparação com outras 

opções para desenvolvimento de aplicações CORBA, verifica-se que, no tocante à integração 
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com o ambiente AMIGO, há uma lacuna a ser preenchida para que a interface entre a 

implementação TAO e esse ambiente de escalonamento possa ser realizada. Essa lacuna 

refere-se principalmente aos requisitos impostos pelo AMIGO com relação às características 

de escalonamento que uma ferramenta ou ambiente para desenvolvimento de aplicações deve 

fornecer. De forma mais detalhada, esses requisitos compreendem a necessidade de existir um 

processo daemon que seja executado nas máquinas que podem fazer parte do escalonamento, 

algum nível de gerenciarnento' dessas máquinas e a realização do escalonamento. 

Com isso, antes de iniciar o desenvolvimento da interface AMIGO-CORBA, deve-se 

prover uma estrutura de software que contemple esses requisitos visando possibilitar que a 

interface seja posteriormente implementada. 

Um outro aspecto que merece atenção especial neste trabalho diz respeito à verificação 

da adequabilidade de um dos componentes da arquitetura CORBA para o desenvolvimento 

da estrutura que forneça o suporte necessário para a interface AMIGO-CORBA. 

Analisando-se os diversos componentes que formam a arquitetura CORBA e a idéia 

de desenvolver um novo componente para contemplar os requisitos mencionados, decidiu-

se utilizar o Repositório de Implementação (RI) como elemento base para desenvolvimento 

dessa estrutura e, posteriormente, da interface com o ambiente AMIGO. Uma descrição 

mais detalhada sobre o RI da ferramenta TAO, assim como as idéias que nortearam o 

desenvolvimento da estrutura de suporte à interface AMIGO-CORBA são apresentadas nas 

seções a seguir. 

5.2.1 Repositório de Implementação da ferramenta TAO 

A decisão de utilizar o RI para o desenvolvimento da estrutura de suporte à interface 

AMIGO-CORBA foi embàsada na análise das características que abrangem o gerenciamento 

de aplicações locãis ou remotas e os aspectos envolvidos no projeto e implementação desse 

componente. Os aspectos envolvidos no projeto e implementação devem ser destacados em 

razão de ser através dos mesmos que a possibilidade de acrescentar novas características, 

sem causar detrimento às funëionalidades existentes, pode ser alcançada. 

Em linhas gerais, o Repositório de Implementação da ferramenta TÃO é um compo-
nente que oferece serviços para iniciar, terminar e verificar o estado de execução de aplicações 
locais ou remotas [Brunsch, 1999]. 

O RI em TAO é implementado da mesma forma que aplicações CORBA. Por isso, 
qualquer aplicação pode utilizar seus serviços desde que saiba qual interface deve ser em- 

'Agrupa as operações de adicionar, visualizar e remover hosts remotos. 
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pregada. De acordo com a organização do RI, as funcionalidades que podem ser invocadas 

por aplicações clientes são definidas em um arquivo de interfaces denominado ImplRepo.pidl. 
A implementação dessas e outras funcionalidades é realizada nos arquivos ImplRepo_i. cpp, 
ImpiRepo. cpp e Repository. cpp. Caso o usuário não queira utilizar sua aplicação para fazer 

invocações diretamente ao Repositório de Implementação, pode-se lançar mão do utilitário 
taojmr que, basicamente, oferece uma interface mais simples para utilização dos recursos 
providos pelo RI. 

A Figura 5.3 apresenta graficamente a organização dos arquivos que constituem o 

Repositório de Implementação. 

ImplRepo.pidI 

ImplRepoS.cpp 

  

ImplRepoC.cpp 

   

Repository.cpp 

 

    

Figura 5.3: Organização dos arquivos que compõem o Repositório de Implementação 

Na Figura 5.3, os arquivos ImpiRepoS. cpp e ImplRepoC. cpp são respectivamente stubs 
e skeletons gerados a partir do arquivo de definição de interfaces ImplRepo.pidl. A seta 
tracejada indica apenas que o arquivo apontado utiliza classes e/ou métodos do arquivo que 

encontra-se na base. Os dois últimos arquivos (ImplRepo_Service e tao_imr) são responsáveis 
pelas funcionalidades do repositório (ImpiRepo_Service) e por permitir ao usuário a utilização 
dessas funcionalidades (tao_imr). 

Apesar de possuir diversas características que abordam o gerenciamento de aplicações, 

originalmente, o RI da ferramenta TAO não estava adequado para a integração com o 

ambiente AMIGO, devido aos seguintes fatores: 

• Permitia apenas o gerenciamento de aplicações do usuário que fossem previamente 

cadastradas; 
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• Funcionava de maneira centralizada para-todos os clientes (tao_imr); 

• Não implementava uma forma padrão para comunicação entre diferentes repositórios; 

• Não possuía nenhum mecanismo de escalonamento de aplicações. 

O gerenciamento apenas de aplicações do usuário é uma característica atrativa mas 

não suficiente para dar suporte ao escalonamento, pois, nesse caso, faz-se necessário gerenciar 

também outras instâncias do Ri que estejam distribuídas pelas máquinas do sistema distri-

buído. O funcionamento centralizado pode ser adequado para simplificar a comunicação 

entre aplicação cliente e RI, mas não propicia a integração com o ambiente AMIGO, em 

razão de que esse deve ser iniciado e finalizado pelo ambiente ao qual está integrado e, 

principalmente, por funcionar absolutamente distribuído a fim de contemplar políticas que 

também são estruturadas dessa forma. 

Devido ao fato de funcionar originalmente de maneira centralizada, a comunicação 

entre diferentes instâncias de repositórios não estava implementada. No entanto, com a 

distribuição, essa comunicação deve existir uma vez que características como tolerância a 

falhas e balanceamento de carga necessitam desse tipo de funcionalidade. Por fim, uma 
forma de escalonar aplicações deve ser fornecida e, preferivelmente, implementada de maneira 

flexível, pois, quando houver uma política que realize essa atividade, esse mecanismo pode 

ser desabilitado sem prejudicar o funcionamento normal do Repositório de Implementação. 

A ausência desses fatores ocasiona uma deficiência significativa na utilização dos 

recursos necessários para escalonamento de aplicações e, com isso, impossibilita a implemen-

tação de uma interface com o AMIGO. Após uma análise detalhada das características do RI 

e de suas limitações no tocante à atividade de escalonamento, constatou-se a necessidade de 

implementar uma camada de software na tentativa de eliminar essas deficiências e fornecer 

os recursos necessários para realização do escalonamento de aplicações e a integração com o 

ambiente AMIGO. 

5.3 Desenvolvimento da estrutura de suporte à inter-
face AMIGO-CORBA 

Visando atender as limitações do RI constatadas na Seção 5.2.1, o projeto e desen-

volvimento da estrutura de suporte à interface AMIGO-CORBA foi baseada em dois fatores 
principais: 

o Necessidade de iniciar e gerenciar Repositórios de Implementação distribuídos; 
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• Desenvolvimento de funcionalidades para realização do escalonamento de aplicações a 
partir das diretrizes de uma política de escalonamento. 

A necessidade -de gerenciar e iniciar Ris distribuídos é um requisito básico para a 

posterior integração com o ambiente AMIGO, visto que esse ambiente funciona de maneira 

distribuída, além de ser iniciado pela ferramenta a qual está integrado. O desenvolvimento 

de características responsáveis pelo escalonamento de aplicações é também necessário pois o 

AMIGO não realiza o escalonamento propriamente dito, ao contrário, atua na gerência dessa 

atividade. Apesar da possibilidade de ser realizado por uma política, a atividade de esca-

lonamento não é atualmente contemplada por nenhuma das políticas  em uso pelo AMIGO. 
Com  isso, os softwares integrados a esse ambiente devem implementar um "escalonador" de 

aplicações. 

As seções a seguir apresentam, as decisões de projeto e os detalhes de implementação 

envolvidos no gerenciamento de Ris distribuídos e no desenvolvimento de mecanismos para 

escalonamento de aplicações na ferramenta TAO. 

5.3.1 Implementação do gerenciamento distribuído no Repositório 
de Implementação 

O gerenciamento de Ris distribuídos deve abranger operações que- possibilitem a 

inicialização e exclusão de Ris em diferentes máquinas, além do gerenciamento da execução 

desses Ris para que a tolerância a falhas também seja contemplada. De forma geral, 

foram definidos três métodos que implementam as operações mencionadas 'e que podem 

ser invocados diretamente por aplicações clientes ou mesmo pela linha de comando através 

do utilitário tao_imr. Nesse contexto, os métodos implementados diretamente no arquivo de 

definição de interfaces, como foi o caso dos métodos para gerenciamento de Ris, podem ser 

invocados por qualquer aplicação cliente desse repositório. De maneira mais específica, a 

definição desses métodos foi feito no arquivo ImplRepo.pidl e a implementação foi realizada 

no arquivo ImplRepoj. cpp 

No tocante à implementação, inicialmente foi definida uma estrutura de dados do 

tipo lista para armazenar informações sobre as máquinas onde existem Ris sendo executados. 

Essa lista é um item de importância fundamental para alcançar o gerenciamento distribuído, 

pois, através dela pode-se obter informações sobre as máquinas que estão sendo utilizadas 

no escalonamento. Para tanto, os métodos que realizam a inserção e remoção de Ris devem 
manipular essa lista de máquinas a fim de mantê-la tão atualizada quanto possível. 
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O método addhO é responsável por iniciar os Ris nas máquinas indicadas pelo usuário. 

Para cumprir seus objetivos, esse método cria uma nova entrada' na lista de máquinas e, 

posteriormente, envia as informações dessa nova entrada para os outros Ris que já estavam 

em execução a fim de que eles também atualizem suas listas. 

A operação de remoção é realizada pelo método deletehO aproveitando-se de uma fun-

cionalidade disponibilizada pela biblioteca ORB para finalização de aplicações. O funciona-

mento desse método consiste em remover da lista local a entrada referente à máquina indicada 

pelo usuário e invocar o método shutdownO no Ri dessa mesma máquina. A implementação 

do método shutdown() realiza três operações: (1) liberar todo o espaço ocupado pela lista de 

máquinas e variáveis que foram alocadas, (2) cancelar todas as conexões com outros clientes 

e (3) retirar de execução o Ri local. As duas últimas operações foram contempladas através 

de outro método shutdown implementado na biblioteca ORB (libtao. so). Após esses passos, 

a informação indicando a remoção de uma máquina deve ser enviada para todos os RIs que 

ainda estão em execução para que esses também retirem de suas listas a entrada referente a 

essa máquina. 

Além de métodos para iniciar e finalizar, também foi implementado o método printht() 

que exibe informações- sobre as máquinas que constam na lista do Ri local. Apesar de sua 

- relativa simplicidade de implementação, esse método assume um papel importante, pois é 

através dele que pode-se determinar quais as máquinas possíveis de receberem aplicações 

escalonadas. 

Uma característica importante refere-se à estratégia adotada para localizar RIs dis-

tribuídos. Em particular, o problema dessa característica está em determinar um serviço 

de nomes "padrão" para que um Ri tenha condições de "descobrir" outro(s). Pelo fato de 

serem concebidos como aplicações CORBA, esses componentes podem usufruir dos mesmos 

serviços de nomes dessas aplicações, com o objetivo de alcançar maior flexibilidade e também 

contemplar aplicações de diferentes ambientes e recursos. Assim, optou-se por fornecer 

dois mecanismos diferentes para comunicação entre RIs. O primeiro utiliza os recursos 

da biblioteca ORB para armazenar em arquivo a identificação (IOR-Interoperable Object 

Reference) de cada RI. Esse arquivo pode, posteriormente, ser aberto por qualquer outra 

aplicação que deseje utilizar a identificação ali armazenada para iniciar uma comunicação. 

O segundo mecanismo faz uso do utilitário Naming_Service onde qualquer RI pode registrar-
se ou mesmo buscar a identificação de outro(s). A Figura 5.4 apresenta os passos utilizados 

para que um Ri registre-se e localize outros através do serviço de nomes fornecido pelo 

utilitário Naming_Service. 

'Cada entrada armazena o nome e o endereço IP da máquina onde o RI remoto está sendo executado e 
o Port TCP utilizado por esse RI. 
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FiguraFigura 5.4: Iteração do Repositório de Implementação com o Serviço de Nomes 

A motivação para implementar duas formas de localização de RIs -está relacionada 

com a possibilidade de contemplar plataformas distribuídas com diferentes recursos e, com 

isso, permitir maior flexibilidade para os usuários de aplicações. É importante, nesse sentido, 

que um usuário pondere os recursos disponíveis e as necessidades de suas aplicações para 

que a escolha por uma ou outra forma possa ser a mais acertada possível. 

5.3.2 Implementação do escalonamento 

A implementação do escalonamento de aplicações foi dividida em dias etapas: a 

implementação de um método escalonador que, a partir de informações recebidas de um 

cliente, realize o escalonamento dessa referida aplicação nas máquinas indicadas por uma 
política ativa e a implementação de uma política genérica (round-robin), com a finalidade de 

escolher as máquinas que devem participar do escalonamento tendo como base a sua ordem 
de inserção na lista mantida pelo RI local. 

O funcionamento básico do mecanismo de escalonamento implementado, consiste em 
uma invocação realizada pela aplicação cliente ao método schedappO no RI local. Esse 

método deve receber informações (nome e localização da aplicação e o número de cópias) 

sobre a aplicação que deve ser escalonada e repassar a informação do número de cópias como 

um parâmetro para a política ativa que, de forma geral, deverá retornar as máquinas aptas 
a receberem essa aplicação. Após receber o(s) resultado(s) da política, devem ser feitas 
invocações para o método spawn_appO nos RIs que residem nessas máquinas indicadas. 0 
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método spawn_app O executa a aplicação requisitada pelo usuário, através de parâmetros 

fornecidos pelo RI origem. 

A política de escalonamento round-robin foi implementada no método sche&app_iO 

e é invocada apenas pelo método sched_appO. Essa política pesquisa as máquinas que devem 

ser utilizadas no escalonamento tendo como base a ordem das entradas na lista do RI local. 

Caso o número de máquinas requisitado pelo usuário seja maior que o número de entradas 

nessa lista, a política provavelmente retornará uma mesma máquina mais de uma vez. 

A Figura 5.5 apresenta os passos utilizados para a realização do escalonamento 

utilizando a política round-robin implementada. 
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Figura 5.5: Escalonamento na ferramenta TAO utilizando uma política round-robin 

5.4 Desenvolvimento da interface AMIGO-CORBA 

Após a implementação e testes visando a validação dos mecanismos de gerenciamento 

e escalonamento do RI, iniciou-se o desenvolvimento da interface AMIGO-CORBA com o 

intuito de integrar a ferramenta TAO com o ambiente AMIGO. 

Embora a inicialização dessa interface seja realizada apenas com a chamada da função 

StartAMIGODO,- nota-se a existência de três situações básicas em que o RI deve interagir 

com o ambiente AMIGO: 
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• Durante a inicialização de Ris; 

• Quando ocorrer o escalonamento de aplicações; 

• Na finalização de um RI através do método shutdownO. 

Após um RI ter sido iniciado, deve-se também iniciar o AMIGO, possibilitando assim 

que seus serviços de escalonamento sejam posteriormente requisitados. Essa característica 
é contemplada através da função StartAMIGODO que executa o Daemon do AMIGO 
(AMIGOD) e estabelece a comunicação entre os dois extremos (AMIGO e TAO) através 
de um socket TCP. No tocante aos detalhes de implementação, a chamada à função 
StartAMIGODO foi colocada no método mito do arquivo ImplRepo... i. cpp. O método 
mito foi adotado em razão de já atuar na ativação de outros serviços necessários para o 

funcionamento do RI e também por ser usado para iniciar a lista local de máquinas e diversas 

variáveis de ambiente globais. A despeito do AMIGOD, é importante salientar que há uma 

diferença entre iniciar o primeiro Daemon e os demais, pois, caso existam outros AMIGODs 

executando no sistema, o ambiente que iniciou o último deve repassar-lhe o endereço do 
socket UDP do primeiro AMIGOD criado, a fim de que possam trocar informações sobre 
suas configurações. 

Quando o usuário requisitar um escalonamento de aplicações, o RI, através do método 

sched_appO, deve invocar o método GetHostsFromAMIGODO que, por sua vez, envia para o 

AMIGOD local uma mensagem com o código AM_SCHED, contendo o número de máquinas 

para o escalonamento, a aplicação que deseja-se escalonar e a arquitetura da plataforma 

distribuída utilizada. Esse código indica ao AMIGOD que trata-se de um operação de 

escalonamento e, portanto, a política ativa deve ser consultada. A política ativa, por sua 

vez, deverá encontrar quais são as máquinas mais adequadas para atender aquela requisição 

e retornar uma lista dessas máquinas para o AMIGOD. O AMIGOD retorna essa mesma 

lista para o RI que, somente então, poderá escalonar a aplicação indicada pelo usuário. No 

caso de uma política implementar um escalonador e com isso realizar o escalonamento, o 

ambiente que controla a aplicação (neste caso, o RI) deve ser informado, para que não tente 

realizar um outro escalonamento. A Figura 5.6 ilustra os passos utilizados no escalonamento 

de uma aplicação TAO utilizando o AMIGO e sua política ativa. 

Na finalização de RIs, o AMIGOD local e, conseqüentemente, a política de escalona-

mento ativa, também podem ser retirados de execução. Para tanto, faz-se uma chamada ao 

método removeamígodo do RI local que envia uma mensagem com o código AM-REM para 

o AMIGOD que reside nessa mesma máquina. Ao receber essa mensagem, esse AMIGOD 

envia outras duas mensagens: a primeira possui o código AA_REM e é destinada aos outros 
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Aplicação 

1 POLÍTICA 
ATIVA 

Figura 5.6: Escalonamento na ferramenta TAO utilizando o AMIGO 

AMIGODs ainda em execução, com o intuito de que esses sejam informados sobre sua saída; 

a segunda possui o código AP_REMPOL e é enviada para a política ativa local para que 

essa também seja finalizada. Após enviar essas mensagens o AMIGOD fecha os sockets de 

comunicação ainda abertos e termina sua execução. A saída de um AMIGOD não implica 

na remoção de todos os outros que ainda estão em execução. Enquanto houver um RI ativo 

haverá também um AMIGOD e, conseqüentemente, uma política de escalonamento utilizada 

por esse AMIGOD. 

5.5 Considerações finais 

O escalonamento é uma atividade de considerável importância para diferentes tipos 

de aplicações, em especial, para aplicações paralelas e distribuídas, principalmente quando 

um dos objetivos desejados é o aumento no desempenho de execução. 

Na tentativa de alcançar esse objetivo, diversos ambientes para desenvolvimen-

to/gerenciarnento de aplicações paralelas e distribuídas têm oferecido algum tipo de 

escalonamento para suas aplicações. Exemplos desses ambientes são PVM, P4, Linda, HPF, 

entre outros, uma vez que contemplam o escalonamento através de mecanismos já embutidos 

em seu código ou mesmo por meio de ambientes que gerenciam e/ou escalonam aplicações. 

A arquitetura CORBA também pode ser colocada nesse contexto, em razão de possibilitar o 
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desenvolvimento de aplicações distribuídas e mesmo aplicações paralelas distribuídas, apesar 

de não especificar como o escalonamento de aplicações deve ser implementado. 

Tendo como base essa limitação, este Capítulo abordou como o escalonamento pode 

ser contemplado pelo padrão CORBA sem causar detrimento às características já existentes. 

A disponibilidade dos serviços de escalonamento foi conseguida através da implementação de 

uma interface entre o ambiente AMIGO e a ferramenta TAO. Com  essa interface, torna-se 

possível escalonar aplicações CORBA, desenvolvidas com a ferramenta TÃO, sob a gerência 

do ambiente AMIGO e de suas políticas de escalonamento. 

Mesmo possuindo diversas características semelhantes aos ambientes para desen-

volvimento de aplicações paralelas distribuídas e já integrados com o AMIGO, como é o 

caso do PVM e LAM-MPI, houve a necessidade de implementar alguns recursos adicionais 

à ferramenta TAO, para que a interface com o ambiente de escalonamento pudesse ser 

implementada. 

Tendo a interface com o AMIGO já implementada, é necessário validar essa implemen-

tação e verificar o desempenho obtido pelas aplicações escalonadas. Assim, o próximo Capí-

tulo apresenta os resultados obtidos com a avaliação de desempenho de aplicações CORBA 

com o escalonamento fornecido pelo AMIGO. Também são apresentados os resultados obtidos 

com aplicações PVM e LAM-MPI, a fim de comparar possíveis diferenças de desempenho 

entre aplicações desses ambientes e aquelas implementadas com a ferramenta TAO. 



Avaliação de Desempenho e Resultados 

6.1 Considerações iniciais 

Como discutido no Capítulo 2 desta dissertação, um dos principais objetivos alme-

jados quando opta-se por computação paralela consiste na melhoria do desempenho das 

aplicações. Com  isso, em trabalhos que utilizam computação paralela, comumente encontra-

se uma etapa de avaliação de desempenho, na tentativa de determinar se essa melhoria foi 

realmente alcançada. Além disso, essa etapa merece atenção especial em razão de também 

ser utilizada para validar as implementações desenvolvidas. 

Tendo em vista a importância da avaliação de desempenho em trabalhos que utilizam 

computação paralela, o presente Capítulo discorre sobre os resultados obtidos com a ava-

liação de desempenho de aplicações TÃO utilizando o escalonamento round-robin (utiliza 

a política de escalonamento round-robin) e o definido pelo ambiente AMIGO (utiliza a 

política DPWP'). Nos diversos experimentos realizados e apresentados a seguir, procurou-se 

verificar não apenas as diferenças de desempenho quando adota-se uma ou outra estratégia 

de escalonamento mas, também, quando o sistema encontra-se em diferentes situações de 

carga. 

Os experimentos realizados com aplicações TAO foram extrapolados para contemplar 

aplicações PVM e LAM-MPI, uma vez que para esses dois ambientes têm-se também um 

'A política DPWP distribui as aplicações para as máquinas com menor valor de índice de carga. Esse 
índice leva em consideração a potência computacional e o número de processos na fila de "prontos" do 
processador. 

72 
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escalonamento round-robin e uma interface para o ambiente AMIGO. A principal motivação 

para realização de experimentos com PVM e LAM-MPI foi comparar com os resultados obti-

dos por aplicações TAO e ratificaras avaliações já realizadas nos trabalhos de Araújo [Araújo, 

19991, Souza [Souza, 20001 e Figueiredo [Figueiredo, 2000], com relação aos ganhos que a 

adoção de um escalonamento mais aprimorado pode propiciar. 

6.2 Plataforma utilizada para realização dos experi-
mentos 

A implementação da interface AMIGO-CORBA e os experimentos apresentados neste 

Capítulo, foram realizados em uma rede de computadores pessoais, em que todos utilizavam 

o sistema operacional Linux (kernel 2.2.16) e o sistema de arquivos de rede NFS. Essa 

organização de máquinas possibilita a formação de uma arquitetura MIMD com memória 

distribuída, tornando factível a execução de aplicações paralelas desenvolvidas sobre ambi-

entes que aceitam esse tipo de plataforma de hardware. 

A Tabela 6.1 apresenta mais informações sobre a configuração das máquinas utiliza- 
das. 

Tabela 6.1: Configuração do ambiente computacional utilizado na avaliação de desempenho 
Máquina Processador Memória Disco Rígido 
Lasdix Pentium MMX 200M11z 32 Mb 13Gb 
Lasdpc04 Pentium II 233MHz 64 Mb 3Gb 
Lasdpc05 Pentium II 266MHz 120 Mb 6Gb' 
Lasdpc07 Pentium II 400MHz 64 Mb 13Gb 
Lasdpc08 Pentium MMX 200MHz 64 Mb 4Gb 
Lasdpc09 Pentium 11233MHz 64 Mb 12Gb 
Lasdpc10 Pentium MMX 200MHz 32 Mb 3Gb 

Com relação aos softwares utilizados nos experimentos, optou-se por verificar o desem-

penho de aplicações PVM (versão 3.3.10), LAM-MPI (versão 6.3) e TAO (versão 1.1), uma 

vez que a integração de TAO com o AMIGO foi o principal objeto de estudo deste trabalho e 

as duas primeiras ferramentas já possuíam interfaces para o ambiente AMIGO. Além disso, 

os trabalhos de Araújo [Araújo, 1999] e Figueiredo [Figueiredo, 2000], que implementaram 

(nessa ordem) a interface AMIGO-PVM e AMIGO-MPI, não. discutiram o desempenho de 
aplicações nesses diferentes softwares e também utilizando o escalonamento em diferentes 

situações de carga. 
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6.3 Experimentos realizados 

Devido ao considerável número de fatores envolvidos na avaliação de desempenho 

aqui discutida, houve a necessidade de serem definidos experimentos visando contemplar 

alguns objetivos. Nesses experimentos, verificou-se o desempenho das aplicações' quando o 

escalonamento utiliza a política round-robin ou quando adota-se o AMIGO com a política 

DPWP. Também foi enfatizado o desempenho da aplicação (sob cada uma dessas políticas) 

com o sistema em .diferentes situações de carga, isto é, com o sistema ocioso (nenhuma 

outra aplicação no sistema além daquelas utilizadas no experimento) e carregado com alguns 

processo0 que ocupavam a fila do processador. 

A idéia de utilizar um sistema "carregado" possibilitou analisar o desempenho da 

aplicação quando já existem outros processos executando no sistema. Essa idéia trouxe a 

necessidade de se definirem perfis de carga visando sistematizar a maneira como os expe-

rimentõs eram realizados e; com isso, repeti-los utilizando outras aplicações e ferramentas. 

Uma outra motivação para definição de perfis de carga é verificar se existem diferenças de 

desempenho entre a adoção do escalonamento round-robin e o AMIGO e, assim, apresentar 

situações onde um ou outro escalonamento pode ser melhor aproveitado. 

Na Tabela 6.2 são descritos cada um dos perfis de carga. Também é apresentada a 

carga atribuída a cada máquina quando foram alocadas 07 e 06 máquinas nos experimentos. 

A decisão de se utilizarem 07 e 06 máquinas foi motivada pelos resultados alcançados 

em experimentos preliminares realizados no Laboratório de Sistemas Distribuídos e Progra-

mação Concorrente. Esses experimentos tinham por objetivo determinar a quantidade de 

máquinas que- poderia ser utilizada para alcançar melhores desempenhos (melhor speedup), 

tendo como base as aplicações do caixeiro viajante e do método do trapézio composto. No 

caso da aplicação do caixeiro viajante, foi possível alcançar speedup com até 07 máquinas 

levando-seem consideração uma configuração com 12 cidades. Na aplicação do trapézio 

composto foi possível alcançar speedup com até 06 máquinas e um número de 3500000 

divisões. Dessa maneira, para os experimentos com a aplicação do caixeiro viajante foram 

utilizadas 07 máquinas, enquanto que no caso do trapézio composto foram alocadas 06 

máquinas. 

A determinação do número de processos atribuídos para as máquinas em cada um 

dos perfis de carga foi baseada nos valores utilizados pela política DPWP para definição de 
um sistema ocioso, moderado e carregado [Araújo et al., 19991. A escolha de 05 processos 

'Neste trabalho, considera-se o desempenho de uma aplicação como sendo o tempo de execução. 
3Esses processos ficam em um ioop infinito e não realizam comunicação 
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Tabela 6.2: Definição dos perfis de carga utilizados nos experimentos 

Perfil Descrição Carga das 
07 máquinas 

Carga das 
06 máquinas 

As máquinas com maior potência 
computacional (de acordo com o resultado 
do benchmark utilizado pela política de 
escalonamento do AMIGO) ficam 
carregadas com cinco processos 
que ocupam a fila de processos prontos. 
As demais máquinas ficam ociosas. 

lasdpc07 - 05 proc. 
lasdpc05 - 05 proc. 
lasdpc04 - 05 proc. 
lasdpc09 - 05 proc. 
lasdpc08, lasdix e 
lasdpc10 - ociosos 

lasdpc07 - 05 proc. 
lasdpc05 - 05 proc. 
lasdpc04 - 05 proc. 
lasdpc09, lasdpc08 
e lasdix - ociosos 

2 

As máquinas com menor potência 
computacional ficam carregadas com cinco 
processos seriais. Dessa forma, 
as melhores máquinas ficam ociosas. 

lasdpc07, lasdpc05 
e lasdpc04 - ociosos 
lasdpc09, lasdpc08, 

lasdix e 
lasdpclo - 05 proc. 

lasdpc07, lasdpc05 
e lasdpc04 - ociosos 
lasdpc09, Iasdpc08 
e lasdix - 05 proc. 

3 

Todas as máquinas do sistema são carregadas 
de maneira proporcional à sua potência. 
Assim, a máquina mais potente possui 
mais processos e a menos potente a menor 
quantidade de processos. 

lasdpc07 - 05 proc 
lasdpc05 - 04 proc. 

.lasdpc04 - 03 proc. 
lasdpc09 - 03 proc. 
lasdpc08, lasdix e 

lasdpc10 - 01 proc. 

lasdpc07 - 05 proc. 
lasdpc05 - 04 proc. 
lasdpc04 - 03 proc. 
lasdpc09 - 03 proc. 

lasdpc08 e 
lasdix - 01 proc. 

4 

Todas as máquinas do sistema são carregadas 
de maneira inversamente proporcional à sua 
potência. Com  isso, a máquina mais potente 
possui menos processos e a menos potente 
fica com mais processos. 

lasdpc07 - 01 proc. 
lasdpc05 - 03 proc. 
lasdpc04 - 03 proc. 
lasdpc09 - 04 proc. 
lasdpc08, lasdix e 

lasdpc10 - 05 proc. 

lasdpc07 - 01 proc. 
lasdpc05 - 02 proc. 
lasdpc04 - 03 proc. 
lasdpc09 - 03 proc. 

lasdpc08 e 
hsdix - 05 proc. 

como o valor de carga máxima atribuída a uma máquina foi considerada suficiente, uma vez 

que essa quantidade possibilitava a qualquer uma das máquinas do sistema passar (de acordo 

com os critérios adotados pela DPWP) do estado ocioso para carregado. 

Um outro ponto que deve ser destacado sobre os experimentos, diz respeito à maneira 

como cada uma das diferentes aplicações (desenvolvidas nos ambientes TAO, PVM. e LAM-

MPI) foram utilizadas. Quando diferentes aplicações são avaliadas, deve-se atentar para 

detalhes tais como: parâmetros de compilação, mecanismos de conversão de dados e orga-

nização dos programas, pois qualquer um desses fatores pode influenciar sobremaneira nos 

resultados. Com  relação aos parâmetros de compilação foi possível definir uma padronização 

para que todas as aplicações não possuíssem diferenças, isto é, todas utilizaram o mesmo 

compilador e os mesmos parâmetros. No tocante à conversão de dados, apenas em PVM foi 
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encontrada flexibilidade suficiente para permitir a escolha entre converter ou não os dados. 

LAM-MPI não define explicitamente um mecanismo de conversão de dados, enquanto TAO 

sempre utiliza o mecanismo CDR ( Common Data Representation) [Vinoski & Henning, 1999]. 

A organização dos programas também é uma questão difícil de ser contemplada de maneira 

homogênea entre as aplicações, pois, no caso da ferramenta TAO essa organização era restrita 

às invocações assíncronas através do modelo callback, o que diferencia consideravelmente das 

organizações adotadas por PVM e LAM-MPI. O código fonte das aplicações (TAO, PVM e 

LAM-MPI) utilizadas nos experimentos pode ser encontrado no Apêndice C. 

6.3.1 O problema do Caixeiro Viajante 

O problema do Caixeiro Viajante (Salesman Travelling) é comumente encontrado na 

literatura em razão de ser exemplificado para diversos domínios de aplicação e pertencer à 

classe de problemas NP— completo. De maneira geral, esse problema consiste em determinar 

a melhor rota (levando-se em consideração algum critério, por exemplo, tempo ou distância) 

que um viajante deve percorrer de maneira que visite todas as cidades de sua rota e ainda 

consiga retornar à cidade de onde partiu inicialmente. Levando-se em consideração os 

conceitos envolvidos com teoria dos grafos e programação dinâmica, Terada [Terada, 19911 

apresenta a seguinte formulação para esse problema: 

Seja G = (VG, aG) um grafo orientado com custos cij positivos associados às arestas 

(i, j). Caso uma aresta cj  não exista convenciona-se que cjj  seja infinito. Uma viagem em 

G é um circuito (orientado) que contém cada vértice em VG uma e uma só vez. A soma dos 

custos das arestas que foram utilizadas na viagem é chamada custo da viagen. Com  isso, o 

problema do Caixeiro Viajante (PCV) consiste em encontrar uma viagem de custo mínimo, 

entre todas as viagens possíveis em G. 

Uma abordagem para resolução do PCV consiste em utilizar a programação dinâmi-

ca [Terada, 19911, visto que essa técnica reduz significantemente o número de permutações 

dos n vértices e, com isso, pode propiciar um melhor desempenho para as aplicações. Assim, 

a resolução apresentada a seguir considera a programação dinâmica e supõe que uma viagem 

começa e termina no vértice 1, após visitar cada um dos vértices 2,3,.. , n uma e uma só 

vez. Nesse sentido, qualquer viagem é constituída por uma aresta (1, k), 2 < +k < n, e um 

caminho M de k até 1, sendo que o caminho M visita cada um dos vértices em VG - {1, k} 

uma e uma só vez. Se a viagem considerada é de custo mínimo, o caminho M deve ser 

necessariamente de' custo mínimo. 

A Figura 6.1 apresenta um grafo orientado que será utilizado como base para o 

desenvolvimento de um exemplo a seguir: 
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Figura 6.1: Grafo orientado com 04 nós (vértices) e 12 arcos (arestas) 

Inicialmente, cria-se uma matriz, contendo os pesos entre todas as cidades pertencentes 
ao grafo 

1234 

1 02 10 7 
2 20 O 9 1 
3 1 5 O 15 
4 7 12 3 O 

A partir dessa matriz calcula-se todos todos os possíveis caminhos do grafo: 
f(2,{3})=C23 	+ 	C31 =9 	+ 	1 
f(2,{4})=C24 	+ 	C41 =1 	+ 	7 
f(3,{2})=C32 	+ 	C21  =5 	+ 	20 
f(3,{4})=C 	+ C41 =15 + 	7 
f(4,{2})=C42 	+ 	C21 =12 + 20 
f(4, {3}) = C43 	+ 	C31 =3 + 	1 

f(2, {3,4}) = min{C23  + f(3,4), C24  + f(4, {3})} = 5(j = 4) 
f(3, {2,4}) = min{C32  + f(2, 4), C34  + f(4, {2})} = 13(j = 2) 
f(4, {2,3}) = min{C42  + f(2, 3), C43  + f(3, {2})} = 28(j = 3) 
f(1, {2, 3, 4}) = min{C12  + f(2, 3,4), C13  + f(3, {2,4}), C14  + f(4, {2,3})} = 7(j = 2) 

Assim, como j = 2 no cálculo de f(i, {2, 3, 4}) a primeira aresta do caminho mínimo 
é (1, 2). Prosseguindo, como j = 4 no cálculo de f(2, {3,4}), a segunda aresta é (2,4). A 
terceira aresta é (4,3) pois j = 3 no cálculo de. f(4, {3}). Portanto, a viagem mínima nesse 
exemplo é (1, 2,4, 3, 1), com custo 7. 

Essa técnica de resolução para o PCV foi implementada, neste trabalho, em aplicações 

paralelas distribuídas utilizando os softwares PVM, LAM-MPI e TAO. Em cada uma dessas 
aplicações foi adotado um processo mestre e o número de escravos é proporcional ao número 

de cidades menos 1. 0 mestre envia a rota completa (uma matriz contendo todos os possíveis 
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caminhos) e o ponto (cidade) onde o viajante deve ir a partir da origem. Para cada escravo é 

enviado um ponto diferente. Após enviar essas informações para todos os escravos, o mestre 

aguarda pela resposta (a rota percorrida) de cada um deles e determina qual foi a melhor 

rota. 

6.3.2 Método do trapézio composto 

Na aplicação que utiliza o método do trapézio composto para solucionar integrais 

definidas, o algoritmo utilizou-se de uma propriedade das integrais, onde dada uma função 

qualquer f(z) que pode ser integrada nos pontos de a até b, ela pode ser dividida no 

somatório de n outras integrais. Assim, o cálculo das integrais é dividido entre os processos 

da aplicação [Cortês, 1999]. Para a execução dessa aplicação foram utilizadas seis máquinas e 

7 processos (incluindo o processo mestre) com uma divisão total de três milhões e quinhentos 

mil trapézios e um intervalo de a = O e b = 1.2. 

A paralelização dessa aplicação foi feita da seguinte maneira: o nó mestre calcula os 

intervalos (entre O e 1.2) para cada processo e os envia aos escravos. Os escravos recebem 

os seus intervalos, calculam a quantidade de divisões e, após calcularem a integral, enviam 
o resultado ao mestre. O mestre, por sua vez, efetua o somatório dos resultados obtendo a 

solução final. A Figura 6.2 apresenta os passos necessários para a resolução desse método. 

Uma descrição mais detalhada sobre o método do trapézio composto pode ser vista 

no trabalho de Cortês [Cortês, 19991. 

6.4 Análise estatística considerada 

O objetivo de realizar uma análise estatística neste trabalho é verificar se as diferenças 

de desempenho das aplicações, considerando os diversos fatores (diferentes ferramentas, 

políticas de escalonamento, situações de carga do sistema, etc.), são estatisticamente sig-

nificativas. 

Assim, para os experimentos apresentados na Seção 6.5, considerou-se lançar mão da 

técnica estatística denominada Teste de Hipóteses [Francisco, 19951; [Achcar & Rodrigues, 

19951 visando justamente notar a diferença entre os resultados obtidos. Essa técnica é 

desenvolvida a partir de duas hipóteses, H0  ou hipótese nulidade e H1  ou hipótese alternativa, 

formuladas sobre os valores que deseja-se comparar. O primeiro passo para utilização do 

Teste de Hipóteses consiste na definição dessas duas hipóteses que, após realizar o cálculo 

dos testes, uma delas será aceita e a outra rejeitada. A hipótese HO  ou hipótese nulidade 
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Figura 6.2: Passos utilizados para execução da aplicação do trapézio composto 

é geralmente formulada procurando-se "discordar" dos valores obtidos com o experimento. 

A hipótese H1  ou hipótese alternativa é aquela que geralmente "concorda?' com os valores 

obtidos no experimento quando comparados "in-loco". Dessa forma, a hipótese H0  é a negação 

da hipótese H1. 

Visando exemplicar o emprego dessas duas hipóteses tem-se o seguinte exemplo 

[Francisco, 1995]: 

"Em uma classe de 40 alunos, as notas de Matemática distribuíram-se normalmente 

com média 7,25 e desvio-padrão 3, 5. Em outra classe de 50 alunos as notas também 

distribuíram-se normalmente com média 6,8 e desvio-padrão 1, 75. Testar á hipótese de 

que não há diferença significativa no aproveitamento dos alunos das duas classes em relação 

à Matemática." 
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De acordo com o enunciado do problema, pode-se observar que as médias dos alunos 

são diferentes (7,25 e 6,8). No entanto, é interessante comprovar se essa diferença é realmente 

significativa. Assim, a formulação das hipóteses H0  e H1  seria: 

H0  : 111 = 112 

H1  : p' 7É  92 

Para determinar estatisticamente qual hipótese pode ser aceita tenta-se provar a 

hipótese nulidade. Caso não se consiga prová-la, a hipótese alternativa é adotada. 

O teste de hipótese, propriamente dito, é desenvolvido a partir da seguinte equação: 

Pi — Pa  
/2 	s2 

n3 

(6.1) 

onde: 

íL e íh2 são as médias amostrais que deseja-se testar; 

S 2  e s representam o desvio padrão amostral; 

n1  e n2  representam o tamanho das amostras. 

Antes de resolver a Equação 6.1 deve-se escolher um nível de significância (cv) para 

o teste. Esse nível indica a probabilidade de que o valor de z esteja correto em (100 - 

das vezes em que esse teste for realizado. Por exemplo, caso seja escolhido um nível de 

significância de 0,01 (1%), isso significa que há uma probabilidade de que o valor de z esteja 

correto em 99% das vezes em que a análise estatística for feita. De acordo com o nível de 

significância adotado, o valor de z deve ser comparado com os valores fornecidos pela Tabela 

de Distribuição Normalizada [Achcar & Rodrigues, 19951. Se o valor de z estiver dentro da 

faixa indicada nessa tabela, a hipótese H0  é aceita. De outra forma, a hipótese H1  deve ser 

considerada. 

O tipo de teste de hipótese apresentado no exemplo acima, é denominado teste da 

diferença de duas médias [Francisco, 19951 em razão de comparar se os valores obtidos com 

as duas médias são significativos. No exemplo, a resolução desse teste é bilateral, uma vez 

que realizou-se apenas um cálculo da Equação 6.1 e, após isso, foi verificado se o valor obtido 

estava dentro de uma faixa de aceitação. Devido à adequação, esse mesmo teste foi adotado 

nos experimentos apresentados na Seção 6.5, considerando um nível de significância de 0,01 e 

também resolvido de maneira bilateral. As tabelas contendo os cálculos de média, variância, 

desvio padrão e teste de hipótese realizados neste trabalho encontram-se no Apêndice B. 
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6.5 Resultados obtidos 

Os gráficos apresentados em todas as figuras a seguir correspondem a valores médios 
obtidos após 30 execuções de cada uma das aplicações e sob cada uma das formas de 
escalonamento. 

As Figuras 6.3 a 6.5 mostram os resultados obtidos com aplicações TAO, PVM e LAM-
MPI, utilizando o escalonamento round-robin e o escalonamento definido pelo AMIGO em 

um sistema ocioso. Na tentativa de melhor organizar as figuras de acordo com os objetivos 

considerados em cada experimento e, com isso, apresentar conclusões de maneira mais coesa, 
as Figuras 6.3, 6.4 e 6.5 foram organizadas como pertencentes ao experimento 1, enquanto 

que as Figuras 6.6, 6.7 e 6.8 estão relacionadas ao experimento 2. A discussão sobre cada 

um desses dois experimentos encontra-se na Tabela 6.3. 

Figura 6.3: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando a ferramenta TAO 
com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema ocioso 

Figura 6.4: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando a ferramenta PVM 
com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema ocioso 
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Figura 6.5: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando a ferramenta LAM-MPI 
com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema ocioso 

Figura 6.6: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando a ferramenta TAO com 
escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema ocioso 

Figura 6.7: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando a ferramenta PVM com 
escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema ocioso 
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Figura 6.8: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando a ferramenta LAM-MPI. 
com  escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema ocioso 

Tabela 6.3: Detalhamento e conclusões sobre os experimentos 1 e 2 
Experimento Situação do 

sistema 
Conclusões 	 - 

1 e 2 Ocioso Os resultados apresentados confirmam a idéia de que sob determi-
nadas condições, utilizar técnicas aprimoradas de escalonamento 
(diferente do escalonamento round-robin) pode não surtir efeitos 
positivos no desempenho final da aplicação. Os valores obtidos 
nesses 2 experimentos foram fortemente influenciados pelas ca- 
racterísticas das aplicações (ambas utilizavam todas as máquinas 
ou hosts disponíveis no multicomputador ou máquina paralela 
virtual) e pelo conhecimento prévio que o desenvolvedor possuía 
sobre o desempenho das máquinas utilizadas. Em situações onde 
nem todos os hosts da máquina paralela 8ã0 utilizados e o de- 
8envolvedor não possui conhecimento sobre a configuração desses 
hosts, é possível quë a utilização de ambientes de escalonamento 
e técnicas aprimoradas possam trazer melhorias de desempenho. 
Apesar da diferença entre o escalonamento do AMIGO e o round-
robin ser notória, pôde-se constatar através de testes de hipóteses 
que apenas os. resultados obtidos com aplicações LAM-MPI e 
PVM (apenas na Figura 6.4) eram realmente significativos dentro 
de um nível de significância de 0, 01. 

Um outro experimento (experimento 3) tem o objetivo de verificar as diferenças de 

desempenho de uma aplicação quando é adotado o escalonamento round-robin e o definido 
pelo AMIGO em um sistema com diferentes perfis de carga. As Figuras 6.9 a 6.11 apresentam 
os tempos de execução obtidos com a aplicação do trapézio composto, respectivamente, nos 

ambientes TAO, PVM e LAM-MPI. 
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Figura 6.9: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando a ferramenta TAO 
com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de carga 
diferentes 

Figura 6.10: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando a ferramenta PVM 
com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de carga 
diferentes 

O experimento 4 tem os mesmos objetivos do experimento 3. No entanto, nesse 

novo experimento são apresentados, através das Figuras 6.12 a 6.14, os tempos de execução 
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Figura 6.11: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando a ferramenta LAM-
MPI com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de 
carga diferentes 

da aplicação do caixeiro viajante nos ambientes TAO, PVM e LAM-MPI sob as diferentes 

condições de carga e com diferentes políticas de escalonamento. - 

Figura 6.12: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando a ferramenta TAO 
com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de carga 
diferentes 

Nas Figuras 6.3 a 6.14 são observadas as diferenças de desempenho de uma aplicação 

que adota o escalonamento round-robin ou o AMIGO. Apesar de ser correto comparar 
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Figura 6.13.: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando a ferramenta PVM 
com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de carga 
diferentes 

Figura 6.14: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando a ferramenta LAM-
MPI com escalonamento round-robin e definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de 
carga diferentes 

essas duas formas de escalonamento, pode ser desejável também analisar o desempenho 

da aplicação sob o ponto de vista das diferentes ferramentas de desenvolvimento. 
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Tabela 6.4: Detalhamento e conclusões sobre os experimentos 3 e 4 
Experimento Situação do 

sistema 
Conclusões 

3 Carregado Nesse experimento podem ser notados os ganhos de desempenho 
com a utilização do AMIGO em perfis de carga diferentes. No 
caso do perfil "balanceado" não houve ganhos de desempenho 
significativos (de acordo com os testes de hipóteses realizados) 
pois, a política de escalonamento utilizada pelo AMIGO consi-
derava todas as máquinas como sendo carregadas e, com isso, o 
escalonamento ocorria da mesma maneira que o round-robin.. 

4 Carregado As figuras que representam esse experimento apresentam um 
comportamento parecido as do experimento anterior. 	A única 
alteração está na aplicação, pois agora utiliza-se a aplicação que 
resolve o problema do caixeiro viajante. 	Na situação onde o 
sistema foi carregado com o perfil "balanceado" não há ganhos de 
desempenho significativos (de acordo com os testes de hipóteses 
realizados) entre adotar o escalonamento padrão (round-robin) e 
o AMIGO. Em-alguns casos, os tempos obtidos quando utiliza-
se o AMIGO são superiores em virtude dos atrasos (sobrecarga) 
para distribuição e inicialização dos processos escravos. 	Um 
fato importante a destacar é que o melhor desempenho obtido 
com o AMIGO ocorreu na situação onde há o pior desempenho 
com o round-robin (carga nas máquinas menos potentes). Nesse 
caso, o AMIGO escalona os processos apenas para as melhores 
máquinas uma vez que essas estão ociosas enquanto o round-
robin continua distribuindo processos para todas as máquinas de 
maneira igualitária. 

Visando contemplar essa perspectiva, os gráficos das Figuras 6.15 a 6.18 indicam 
os tempos de execução obtidos com aplicações dos ambientes TAO, PVM e LAM-MPI sob 
situações de carga variadas. De forma mais detalhada, a Figura 6.15 apresenta os tempos de 
execução da aplicação do trapézio composto nos três ambientes utilizando o escalonamento 
round-robin em um sistema carregado. A Figura 6.16 utiliza os mesmos parâmetros de 6.15 
modificando-se apenas a maneira de escalonamento, pois agora, o AMIGO é o responsável 
por gerenciar essa atividade. As Figuras 6.17 e 6.18 possuem os mesmos critérios adotados 
nas duas anteriores. A única mudança está na aplicação utilizada, pois, os tempos obtidos 
dizem respeito ao problema do caixeiro viajante. 
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Figura-6.15: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando as ferramentas LAM-
MPI, .TAO e PVM com escalonamento round-robin em um sistema com perfis de carga 
diferentes 

Figura 6.16: Desempenho da aplicação do trapézio composto utilizando as ferramentas LAM-
MPI, TAO e PVM com escalonamento definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de 
carga diferentes 
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Figura 6.17: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando as ferramentas LAM-
MPI, TAO e PVM com escalonamento round-robin em um sistema com perfis de carga 
diferentes 

Figura 6.18: Desempenho da aplicação do caixeiro viajante utilizando as ferramentas LAM-
MPI, TAO e PVM com escalonamento definido pelo AMIGO em um sistema com perfis de 
carga diferentes 
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Tabela 6.5: Detalhamento e conclusões sobre as Figuras 6.15 a 6.18 
Figuras Situação do 

sistema 
Conclusões 

6.15 e 6.16 Carregado Nas Figuras 6.15 e 6.16 a comunicação adotada na aplicação 
do trapézio composto é reali7ada através do envio/recebimento 
de tipos de dados básicos (inteiros). 	O processamento realizado 
por cada um dos escravos é suficientemente pequeno para que 
a sobrecarga imposta pela comunicação possa influenciar direta-
mente os resultados. Como pode ser observado, TAO apresenta 
um desempenho inferior em razão de sua sobrecarga para en-
vio/recebimento desses tipos de dados. A ferramenta LAM-MPI 
tem uma certa vantagem nesse aspecto, pois, possui uma biblioteca 
de comunicação otimizada para esses tipos de dados e também por 
utilizar protocolos de comunicação com menor sobrecarga, como o 
UDP. TAO utiliza protocolos que levam em consideração fatores 
como confabilidade (TCP) e interoperabilidade (IIOP) e, devido 
a isso, geram maior sobrecarga e menor desempenho. Além disso, 
a ferramenta LAM-MPI não utiliza um mecanismo para conversão 
de dados, enquanto TAO utiliza o CDR (Cornrnorn Data Repre-
sentation) e PVM utiliza o XDR. (eXternal Data Representation). 
Assim, no caso da aplicação do trapézio composto a eficiência da 
camada de comunicação dessas ferramentas acaba influenciando o 
desempenho final da aplicação. 

6.17 e 6.18 Carregado Nas Figuras 6.17 e 6.18 a comunicação entre o processo mestre 
e os escravos é realizada através do envio/recebimento de vetores 
e matrizes de inteiros. Apesar disso, pôde-se notar que a sobre-
carga de comunicação imposta por ferramentas como TAO não 
influenciou consideravelmente no desempenho final da aplicação, 
pois, no caso da aplicação do caixeiro viajante o tempo necessário 
para a resolução do problema é alto. Com  isso, os três ambientes 
tiveram um desempenho bastante parecido. Em algumas situações, 
a aplicação TAO obteve resultados melhores que a aplicação PVM. 
Nos testes de hipóteses realizados para os valores obtidos da 
Figura 6.18, verificou-se que a diferença existente na situação onde 
há carga na máquina menos potentes e com o sistema "balanceadd', 
não é significativa. No caso da situação "carga nas mais potentes" 
e "balanceado", TAO apresentou um desempenho inferior devido 
à maneira como a política utilizada pelo AMIGO distribuiu os 
processos. 

6.6 Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentados os resultados de avaliações de desempenho realiza-

das com aplicações paralelas desenvolvidas com três ferramentas: LAM-MPI, TAO e PVM. 
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Alguns dos experimentos aqui realizados tiveram o objetivo de verificar o desempenho dessas 

aplicações quando submetidos ao escalonamento round-robin e o definido pelo AMIGO sob 

um sistema com diferentes situações de carga. 

Além de servirem como validação para a interface CORBA-AMIGO e sua estrutura 

de suporte, os resultados apresentados e discutidos ratificam as conclusões apresentadas nos 

trabalhos de Araújo [Araújo, 19991, Souza [Souza, 2000] e Figueiredo [Figueiredo, 20001, 

sobre os ganhos no desempenho da aplicação que a adoção de ambientes de escalonamento 

com políticas mais aprimoradas, pode propiciar. Além disso, as discussões em torno desses 

resultados confirmam a possibilidade de serem utilizadas ferramentas CORBA, tais como 

TAO, para o desenvolvimento de aplicações paralelas podendo, em alguns casos, alcançar 

desempenho semelhante ao obtido com outras ferramentas concebidas especificamente para 

esse propósito. 

Os resultados também demonstram que o uso de CORBA para a implementação de 

aplicações paralelas distribuídas é viável e atrativo sob diversos aspectos. Isso amplia a gama 

de possibilidades disponíveis para os desenvolvedores de aplicações paralelas distribuídas, 

bem como amplia o número de ambientes que utilizam os serviços do AMIGO. 

Um outro aspecto que merece especial destaque refere-se à flexibilidade e indepen-

dência do ambiente AMIGO com relação aos tipos de aplicações que utilizam seus serviços. 
Os esforços necessários para o desenvolvimento das interfaces entre o AMIGO e os softwares 

PVM, LAM-MPI e TAO foram diferentes, pois, cada um possui características que podem, 

ou não, ser mais adequadas para a construção dessa interface. No entanto, essas diferenças 
quanto ao número e tipo de características não inviabilizaram a utilização do AMIGO e, por 
conseguinte, os ganhos de desempenho com o uso de seus serviços. 



Conclusões e Trabalhos Futuros 

7.1 Considerações finais 

O trabalho discutido nesta dissertação abordou aspectos envolvendo a implemen-

tação de uma interface de comunicação entre a ferramenta TAO e o ambiente AMIGO, 

com 6 intuito de prover um escalonamento eficiente para aplicações desenvolvidas sob essa 

ferramenta. Para o desenvolvimento dessa interface houve a necessidade de realizar estudos e 

avaliações visando escolher uma ferramenta que fosse adequada aos requisitos (apresentados 

no Capítulo 4) do trabalho. Após um estudo minucioso, constatou-se a a1equabilidade 

da implementação TAO, não apenas para a construção da. interface com o AMIGO mas, 

também, no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações paralelas. Não obstante, 

verificou-se a necessidade de implementar uma estrutura de suporte (sobre a ferramenta 

TAO) para posteriormente construir a interface com o AMIGO. Os detalhes envolvendo a 

implementação da estrutura de suporte e da interface CORBA-AMIGO foram apresentados 

no Capítulo 5. 

De acordo com os resultados apresentados e discutidos no Capítulo 6, pôde-se notar a 

possibilidade de serem obtidos ganhos de desempenho com a utilização do ambiente AMIGO 

sob diversas situações de um sistema computacional utilizado. Além dessas situações, há 
também a possibilidade de aumento no desempenho quando o usuário/desenvolvedor da 

aplicação não possui conhecimento detalhado sobre a plataforma de hardware utilizada. 

Os resultados apresentados no Capítulo 6 também mostraram que ferramentas 

CORBA podem ser utilizadas como uma alternativa para o desenvolvimento de aplicações 
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Alguns dos experimentos aqui realizados tiveram o objetivo de verificar o desempenho dessas 

aplicações quando submetidos ao escalonamento round-robin e o definido pelo AMIGO sob 

um sistema com diferentes situações de carga. 

Além de servirem como validação para a interface CORBA-AMIGO e sua estrutura 

de suporte, os resultados apresentados e discutidos ratificam as conclusões apresentadas nos 

trabalhos de Araújo [Araújo, 1999], Souza {Souza, 20001 e Figueiredo {Figueiredo, 20001, 

sobre os ganhos no desempenho da aplicação que a adoção de ambientes de escalonamento 

com políticas mais aprimoradas, pode propiciar. Além disso, as discussões em torno desses 

resultados confirmam a possibilidade de serem utilizadas ferramentas CORBA, tais como 

TAO, para o desenvolvimento de aplicações paralelas podendo, em alguns casos, alcançar 

desempenho semelhante ao obtido com outras ferramentas concebidas especificamente para 

esse propósito. 

Os resultados também demonstram que o uso de CORBA para a implementação de 

aplicações paralelas distribuídas é viável e atrativo sob diversos aspectos. Isso amplia a gama 

de possibilidades disponíveis para os desenvolvedores de aplicações paralelas distribuídas, 

bem como amplia o número de ambientes que utilizam os serviços do AMIGO. 

Um outro aspecto que merece especial destaque refere-se à flexibilidade e indepen-

dência do ambiente AMIGO com relação aos tipos de aplicações que utilizarri seus serviços. 

Os esforços necessários para o desenvolvimento das interfaces entre o AMIGO e os softwares 

PVM, LAM-MPI e TAO foram diferentes, pois, cada um possui características que podem, 

ou não, ser mais adequadas para a construção dessa interface. No entanto, essas diferenças 

quanto ao número e tipo de características não. inviabilizaram a utilização do AMIGO e, por 

conseguinte, os ganhos de desempenho com o uso de seus serviços. 



Conclusões e Trabalhos Futuros 

7.1 Considerações finais 

O trabalho discutido nesta dissertação abordou aspectos envolvendo a implemen-

tação de uma interface de comunicação entre a ferramenta TÃO e o ambiente AMIGO, 

com o intuito de prover um escalonamento eficiente para aplicações desenvolvidas sob essa 

ferramenta. Para o desenvolvimento dessa interface houve a necessidade de realizar estudos e 

avaliações visando escolher uma ferramenta que fosse adequada aos requisitos (apresentados 

no Capítulo 4) do trabalho. Após um estudo minucioso, constatou-se a aaequabilidade 

da implementação TÃO, não apenas para a construção da interface com o AMIGO mas, 

também, no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações paralelas. Não obstante, 

verificou-se a necessidade de implementar uma estrutura de suporte (sobre a ferramenta 

TAO) para posteriormente construir a interface com o AMIGO. Os detalhes envolvendo a 

implementação da estrutura de suporte e da interface CORBA-AMIGO foram apresentados 

no Capítulo 5. 

De acordo com os resultados apresentados e discutidos no Capítulo 6, pôde-se notar a 

possibilidade de serem obtidos ganhos de desempenho com a utilização do ambiente AMIGO 

sob diversas situações de um sistema computacional utilizado. Além dessas situações, há 
também a possibilidade de aumento no desempenho quando o usuário/desenvolvedor da 

aplicação não possui conhecimento detalhado sobre a plataforma de hardware utilizada. 

Os resultados apresentados no Capítulo 6 também mostraram que ferramentas 

CORBA podem ser utilizadas como uma alternativa para o desenvolvimento de aplicações 
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paralelas, podendo, em algumas situações, ter-se um desempenho comparado ao obtido 

com outras ferramentas concebidas exclusivamente para esse propósito. Se o desempenho é 

considerado um agravante quando utiliza-se a arquitetura CORBA em alguns domínios de 

aplicações, a relativa facilidade na implementação de aplicações, juntamente com a gama de 

serviços disponíveis, podem ser citados como um fator favorável à adoção dessa arquitetura. 

A partir do exposto, este Capítulo discorre sobre as principais contribuições geradas 

por este trabalho, assim como as dificuldades encontradas durante o período de desenvolvi-

mento e, por fim, as sugestões para realização de trabalhos futuros. 

7.2 Contribuições deste trabalho 

O fato de se tratar CORBA como uma alternativa para desenvolvimento de aplicações 

paralelas, pode ser visto como uma das principais contribuições, uma vez que M poucos tra-

balhos encontrados na literatura que tratam dessa questão, principalmente no que concerne 

à disponibilidade de ferramentas. De forma geral, outras contribuições deste trabalho são 

elencadas a seguir: 

• Adequação de uma ferramenta CORBA para o desenvolvimento e. gerenciamento de 

aplicações paralelas distribuídas, através da implementação de uma camada de software 

sobre o Repositório de Implementação. Essa camada acrescentou diversas caracterís-

ticas para gerenciamento de hosts remotos, tendo como base ferramentas como PVM 

e L1AM-MPI; 

• Constatação da "independência" e flexibilidade providas pelo AMIGO no que refere-se 

às ferramentas e/ou aplicações que utilizam seus serviços. Com  mais essa interface, o 

AMIGO está integrado atualmente com três ferramentas: PVM, LAM-MPI e TAO; 

• Validação do mecanismo callback no que diz respeito a sua utilização para o desenvolvi-

mento de aplicações, uma vez que os trabalhos encontrados na literatura enfocam mais 

os aspectos conceituais desse mecanismo ou, em outros casos, maneiras de implementá-

lo em ferramentas CORBA; 

• Realização de avaliações de desempenho utilizando aplicações paralelas desenvolvidas 

em diferentes ferramentas e sob situações de carga variadas; 

• Ratificação das conclusões obtidas em outros trabalhos desenvolvidos no grupo de Siste-

mas Distribuídos e Programação Concorrente, que também enfatizaram a construção 
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de interfaces para o ambiente AMIGO e a avaliação de desempenho comparando o 

escalonamento round-robin com o fornecido por esse ambiente. 

7.3 Dificuldades encontradas 

O fato de procurar unir aspectos de teoria (definições e especificações) e prática 

(implementação) pode ser encarado como uma dificuldade inerente a este trabalho. Em 

muitas situações é difícil conciliar esses dois fatores, principalmente quando é abordado 

sob diversas áreas como: arquiteturas de objetos distribuídos, escalonamento de processos, 

computação paralela e sistemas distribuídos. 

De forma mais específica, durante a etapa de implementação existiram diversos fatores 

que acarretaram dificuldades para o desenvolvimento do trabalho. Alguns desses fatores 

foram: 

• Escolha de uma implementação CORBA adequada para o desenvolvimento da interface. 

Essa dificuldade ocorreu devido à existência de diversas implementações disponíveis, 

mas que não contemplavam satisfatoriamente alguns dos requisitos necessários para a 

integração com o ambiente AMIGO; 

• Estudo minucioso sobre a implementàção e funcionamento da ferramenta TAO, visando 
encontrar características similares às existentes nos ambientes PVM e LAM-MPI. Esse 

estudo foi de extrema utilidade para o desenvolvimento da camada de suporte e para 

a realização das avaliaçõçs de desempenho, uma vez que, era desejávef implementar 

características semelhantes às existentes nesses ambientes e havia necessidade de equi-

parar todas as ferramentas (no que diz respeito aos parâmetros e recursos utilizados) 

para que a avaliação de desempenho realizada fosse tão justa quanto possível; 

• Definição e implementação dos recursos necessários para a adequação da ferramenta 

TAO com o ambiente AMIGO. Após a escolha da ferramenta CORBA, foi necessário 

realizar um estudo detalhado (baseando-se nas características de ambientes como PVM 

e LAM-MPI) a fim de verificar o que deveria ser implementado para tornar essa 

ferramenta adequada para a integração com o AMIGO; 

• Pouca documentação sobre a implementação e funcionamento do modelo callback de 

comunicação assíncrona, principalmente no que diz respeito a exemplos práticos. 
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7.4 Propostas para trabalhos futuros 

Tendo como base a utilização de arquiteturas de objetos distribuídos e escalonamento 

de processos, este trabalho pode ser considerado pioneiro dentro do grupo de Sistemas 

Distribuídos e Programação Concorrente, uma vez que outros trabalhos, anteriores a este, 

abordando o tema escalonamento de processos, visavam principalmente a integração com 

ferramentas específicas para computação paralela. 

Essa inovação trouxe a possibilidade de gerar novas pesquisas que podem contribuir 

para a área de escalonamento de processos, objetos distribuídos, computação paralela e, 

por conseguinte, computação paralela distribuída. Dessa forma, algumas sugestões para 

realização de novos trabalhos são: 

• Avaliar o desempenho dos tipos de invocação de chamadas em CORBA, procurando 

destacar classes de aplicações e/ou situações onde um mecanismo de invocação pode 

ser melhor empregado; 

• Implementar o modelo polling de chamadas assíncronas e comparar o desempenho com 

o modelo callback; 

• Estudar a literatura disponível sobre a possibilidade de para1elizaão de objetos 

CORBA, visando especificar e, posteriormente, implementar mecanismos para parale-

lização desses objetos; 

• Desenvolver outras políticas de escalonamento para o ambiente AMIGQ objetivando 

abranger outras classes de aplicações. Nesse sentido, obsrva-se que uma nova política 

pode utilizar toda a estrutura de comunicação já implementada na DPWP, o que 

possibilitará uma redução significativa no tempo de desenvolvimento; 

• Verificar a adeqüabilidade do AMIGO no tocante ao escalonamento de requisições entre 

objetos servidores. Possivelmente, implementar mecanismos para que a ferramenta TAO 

utilize os serviços do AMIGO não somente para o escalonamento de processos, mas 

também quando houver necessidade de escalonar requisições; 

• Implementar o modelo de organização para programas paralelos SPMD (Single Program 

M'altiple Data) na ferramenta TAO e comparar essa nova abordagem com o modelo 

MPMD (Multiple Program Multiple Data); 

• Estudar o uso do monitoramento embutido diretamente em aplicações CORBA e 

implementar essa característica na ferramenta TÃO. 
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Descrição das mensagens definidas e utilizadas 
pelo AMIGO 

Na Tabela A.1 são apresentadas as mensagens que podem ser trocadas entre o o 

software que gerencia as aplicações do usuário e o AMIGOD (AMIGO Daemon). 

Tabela A.1: Mensagens trocadas entre o(s) software(s) que gerencia(m) as aplicações e o 

- Código Descrição 
AM-REM Indica que o AMIGOD local deve ser retirado de execução 

AM_SCHED Requisita as máquinas que serão utilizadas no escalonamento 

A Tabela A.2 são desóritas as mensagens que podem ser trocadas entre quaisquer 

AMIGODs em execução na plataforma computacional. 

As mensagens trocadas entre o AMIGOD e a política de escalonamento local 

são apresentadas na Tabela A.3. Essas mensagens podem ser utilizadas no sentido 

AMIGOD-+POLÍTICA, assim como, POLÍTICA-+AMIGOD. 

AMI 
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Tabela A.2: Mensagens trocadas entre AMIGODs 

Código Descrição 
AA_ADD Insere uma nova entrada (novo host) na lista de máquinas do AMIGOD 

que recebeu a mensagem 
AA_REM Remove uma entrada na lista de máquinas do AMIGOD que recebeu a 

mensagem 
AA_GETL1OAD Obtém a "carga" utilizada pela política de escalonamento local e envia 

esse valor para o AMIGOD que enviou a mensagem 
AA_PUTLOAD Atualiza a "carga" da política de escalonamento local 

Tabela A.3: Mensagens trocadas entre o AMIGOD e a política de escalonamento local 

Código Descrição 	- 

AP_GETIJOADREMOTE Indica que o AMIGOD local deve enviar uma mensagem para 
os outros AMIGODs em execução, solicitando a "carga" 
utilizada por suas políticas de escalonamento 

AP_PUTL,OADIJOCAL O AMIGOD deve enviar a carga utilizada pela política de 
escalonamento para outros AMIGODs 

AP_GETL,OADL1OCAL O AMIGOD solicita a "carga' da política de escalonamento 
AP_SCHEDACK A política de escalonamento envia para o AMIGOD, as 

máquinas que podem fazer parte do escalonamento 
AP_GETTABIJE O AMIGOD envia sua lista de máquinas para a política de 

escalonamento 



Testes de Hipóteses realizados 

Os valores dos Testes de Hipóteses realizados nos experimentos (apresentados no 

Capítulo 6) deste trabalho, são apresentados nas Tabelas B.1 à B.12. Em todos os testes, 

foi considerado um nível de significância (a) igual à 0,01. Assim, de acordo com esse 

nível de significância e a Tabela de valores críticos apresentada por [Francisco, 19951, para 

considaderar que a diferença entre as médias não é significativa, o valor obtido pelo Teste de 

Hipótese deve estar entre —2,57 e 2, 57. 

Tabela B.1: Estatística realizada para o desempenho obtido com a aplicação do trapézio 
composto utilizand 

TAO-RR TAO-AMIGO 
Média 1,94240493 1,94480883 

Variância 0,01402576 0,00865216 
Desvio Padrão 0,1184304 0,09301697 

Hipótese: a=0,01 -0,087433014 
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Tabela B.2: Estatística realizada para o desempenho obtido com a aplicação do trapézio 
composto utilizando PVM com diferentes políticas de escalonamento em um sistema ocioso 

PVM-RR PVM-AMIGO 
Média 1,204855833 1,222753077 

Variância 0,0000564168248 0,00001210415 
Desvio Padrão 0,007511113 0,003479102 

Hipótese: a=0,01 -11,84227125 

Tabela B.3: Estatística realizada para o desempenho obtido com a aplicação do trapézio 
composto utilizando LAM-MPI com diferentes políticas de escalonamento em um sistema 
ocioso 

LAM-RR LAM-AMIGO 
Média 0,647252267 1,241640931 

Variância 0,000018646374 0,006446984 
Desvio Padrão 0,004318145 0,08029311 

Hipótese: a=0,01 -7,402378756 

Tabela B.4: Estatística realizada para o desempénho obtido com a aplicação do caixeiro 
viajante utilizando TÃO diferentes políticas de escalonamento em um sistema ocioso 

TAO-RR TAO-AMIGO 
Média 

Variância 
13,2022022 
0,00637595 

13,2256721 
0,0065735 

Desvio Padrão 0,07984956 0,0810771 
Hipótese: a=0,01 -1,129656106 

Tabela B.5: Estatística realizada para o desempenho obtido com a aplicação do caixeiro 
viajante utilizando PVM com diferentes políticas de escalonamento em um sistema ocioso 

PVM-RR PVM-AMIGO 
Média 16,278003 16,34781832 

Variância 
Desvio Padrão 

0,0343435 
0,18532 

0,000007378 
0,002716241 

Hipótese: a=0,01 -2,063214367 



APÊNDICE B. TESTES DE HIPÓTESES REALIZADOS 	 108 

Tabela B.6: Valores calculados para o desempenho obtido com a aplicação do caixeiro 
viajante utilizando LAM-MPI com diferentes políticas de escalonamento em um sistema 
ocioso 

Tabela B.7: Valores calculados para o desempenho obtido com uma aplicação TAO do trapezio 
composto com escalonamento rotznd-robin e o AMIGO em um sistema com perfis de carga diferentes 

Menos potentes Mais potentes Balanceado Desbalanceado 

RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO 
Média 11,19926 3,08314 9,55160 5,92640 6,98734 7,03108 11,11396 7,11497 

Variância 0,57461 0,00913 0,76500 0,49198 0,40892 0,42091 0,52436 0,04485 

Desvio Padrão 0,75803 0,09559 0,87464 0,70141 0,63947 0,64878 0,72413 0,21179 

Hipótese: a=0,01 58,18252149 17,71033854 -0,263034724 29,03148022 

Tabela B.8: Valores calculados para o desempenho obtido com a aplicação PVM do trapézio 
composto com escalonamento rotrnd-robin e o AMIGO em um sistema com perfis de carga diferentes 

Menos potentes Mais potentes Balanceado Desbalanceado 

RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO 
Média 3,85097 1,68667 3,09578 1,840708 2,12021 2,01309 3,88274 3,63866 

Variância 0,15373 0,000057 0,30774 0,00238 0,09009 0,11012 0,14119 0,130806 
Desvio Padrão 0,39209 0,00760 0,55475 0,04879 0,30015 0,33184 0,37575 0,36167 

Hipótese: a=0,01 30,22817526 12,34409502 1,311246085 2,563314559 

Tabela B.9: Valores calculados para o desempenho obtido com a aplicação LAM-MPI do trapézio 
composto com o escalonamento rotznd-robin e o AMIGO em um sistema com perfis de carga 
diferentes 

Menos potentes Mais potentes Balanceado Desbalanceado 
RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO 

Média 3,04474 1,660501 2,40921 1,851908 1,880607 2,22492 2,990457 2,76943 
Variância 0,192247 0,060092 0,1852 0,00289 0,07217 0,13461 0,25577 0,061108 

Desvio Padrão 0,43846 0,24513 0,430348 0,05378 0,26865 0,36689 0,50574 0,247202 
Hipótese: a=0,01 15,093177 7,038267063 -4,147317822 2,150528268 

IJAMRR IJAM-AMIGO 
Média 15,42873033 15,79595292 

Variância 0,000028075 0,0000906362 
Desvio Padrão 0,005298571 0,009520306 

Hipótese: a=0,01 -184,6053957 
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Tabela B.10: Valores calculados para o desempenho obtido com a aplicação TAO do caixeiro 
viajante com o escalonamento round-robin e o AMIGO em um sistema com perfis de carga diferentes 

Menos potentes Mais. potentes Balanceado Desba1aiceado 
RR AMIGO BR AMIGO RR AMIGO RB. AMIGO 

Média 54,65054 21,63147 51,07821 32,44318 38,35041 37,67303 54,26405 52,42921 

Variância 0,37890 1,08278 0,26327 0,51256 0,57307 1,94710 0,25232 1,22859 
Desvio Padrão 0,61554 1,04056 0,51310 0,71593 0,75701 1,39538 0,50231 1,10842 

Hipótese: a=0,01 149,58868 115,87883 2,33708 8,25836 

Tabela B.11: Valores calculados para o desempenho obtido com a aplicação PVM do caixeiro 
viajante com o escalonamento round-robin e o AMIGO em um sistema com perfis de carga diferentes 

Menos potentes Mais potentes Balanceado Desbalanceado 
RR. AMIGO }tR. AMIGO RR AMIGO R.R. AMIGO 

Média 55,6236 22,51961 44,86539 32,83399 32,36203 37,25091 55,529246 47,09024 
Variância 0,07962 0,61241 0,15463 0,06353 0,11302 13,42405 0,05836 3,71406 

Desvio Padrão 0,28217 0,78257 0,39324 0,25207 0,33618 3,66388 0,24158 1,92719 
Hipótese: a=0,01 217,95959 141,0814605 -7,277931544 23,79804646 

Tabela B.12: Valores calculados para o desempenho obtido com a aplicação LAM-MPI do caixeiro 
viajante com o escalonamento round-robin e o AMIGO em um sistema com perfis de carga diferentes 

Menos potentes Mais potentes Balanceado Desbalaiiceadp 

RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO RR AMIGO 

Média 53,71877 21,08113 42,12549 31,78154 30,11399 34,44401 53,5676 42,56073 
Variância 0,07228 0,03849 0,15347 0,034007 0,08382 4,81225 0,21592 1,09411 

Desvio Padrão 0,26885 0,19618 0,39176 0,18441 0,28953 2,19368 0,46467 1,04599 
Hipótese: a=0,01 120,3316436 130,846484 -10,71833068 52,6723591 



Código fonte das aplicações LAM-MPI, TAO e 
PVM 

Os trechos de código apresentados a seguir, correspondem às aplicações do trapézio 

composto e do caixeiro viajante, utilizadas nos experimentos apresentados no Capítulo 6. 

II Arquivo de definição da Interface (IDL) na ferramenta TÃO 
II Nome: trapezio.idl 

interface trapezio{ 
float integral(in double lim_sup, in double li.m_inf); 

Arquivo cliente callback da aplicação trapézio composto 
Implementação em TAO 
Os protótipos dos métodos da classe AMI_trapezioflandler_i foram gerados 
automaticamente através dos parâmetros -GI e -GC do programa tao_idj. 
Nome: cli_trapezio.cpp 

#include <iomanip .h> 
#include <iostream.h> 
#include "integralC . 
#include "integralS . h" 
#include "TAO/orbsvcs/ImplRepo_Service/tao_imr_i .h" 
#include <sys/time .h> 
#include "/home/ricrs/ACE_wrappers/TAO/orbsvcs/orbsvcs/CosNamingC. h" 

#define TASKS 7 
#define MAX_LONG 99999999 
#define N 	3500000 
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1/Máquina onde o cliente (cli_trapezio) está sendo executado 
#define HOSTLOCAL 	'lasdpc07. icmc. sc.usp.br" 
#define DIRETORIO 	"/home/ricrs/ACE_wrappers/TAO/tests/Integral/" 

1/Nome do processo servidor (escravo) que deve ser escalonado 
#define COMMAND_LINE "/home/ricrs/ACE_wrappers/TAO/tests/Integral/serverintegral" 

II variáveis globais 
static int reply.count; 
static ImplemexLtationRepository: :Array_Hosts_var remotehosts; 
CORBA :Float soma---O; 

1/Classe AMI_trapezioHandler_i utilizada para receber o callback do ORB cliente 
class AMI_trapezioHandler_i. : public virtual POA_AMI_trapezioHandler 
{ 
public: 

ANI.trapezioHaIdler.i (void) {} 

virtual AMI_trapezioHandler_i (void){} 

//Método que deve receber o callback do ORB cliente 
virtual void integral (CORBA::Float arni_returxL_val) 

ACE_THROW_SPEC ((CORBA: :SystemException)) 

soma = (soma + ami.return_val); 
reply_count--; 

float integral(double a, double b, int n) 

double h,var,r,s = O, aux; 
int i; 	 1/ numero de termos 
h = (double)(b-a)/n; 
s = s + suL(a) + exp(a); 
5 = s + siIL(b) + exp(b); 
aux = a; 
for(i1 ; i<IL-l; i++){ 

var = aux + 
r = 2 * (sin(var) + exp(vax)); 
B = s + r; 
aux = var; 

} 

return((h/2) * 
} 

void grava(double Tempo, char *x) 
{ 

FILE *f d; 
fd=fopexL("tempos.txt", "ai."); 
if (fd == NIJLL){ 
fprintf(stderr, "Nao conseguiu abrir o arquivo"); 
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return; 
} 
fprintf(fd, "Tempo em %9:7,f\n",  x,Tempo); 
fclose(fd); 

} 

/* 
** Objetivo: Enviar maga para o Rep. de Implementacao pedindo que processos 

sejam gerados. Obtem a localizacao desses processos gerados. 

int spawn(int with_id) 
{ 

ImplementationBepository: :StartupOptions startup_options; 
Implementat-ionBepository: : Administration_var impl..aux; 
CORBA: :ORB_var test_orb; 
int n; 
CORBA: Object_var obj; 

ACE_DECLARE_NEW_CORBA_ENV; 

char *ref, *server_name, *jdtask; 
ref(char *)malloc(100*sjzeóf(char)); 
server.name=(char *)malloc(100*sjzeof(char)); 

test_orb = CORBA::ORB_init (O, (char **)O); 

startup_options . working_directory = CORBA: : string.dup (DIRETOP.IO); 
startup_options . comtnand_line = CORBA: : string_dup (COMMÃND_LINE); 
CORBA: : Obj ect_var nco=test_orb->resolve...initial_references ("NameService ACE_TRY_ENV); 
CosNaming: :Namingcontext_var nc = CosNaming: :NamingContext: :_narrow (nco inO); 

CosNaming::Name name (1); 
name.length (1); 
strcpy(ref , 
strcat (ref,HOSTLOCAL); 

II Inicio - Bind via o servico de nomes 
name[O] .id = CORBA: :string_dup (ref); 
name [O] kind = CORBA: : string_dup ("); 

obj = nc->resolve (name); 

1/Obtém a Ref. do Repositório de Implementação local 
impl_aux=ImplementationBepository; :Administration: :_narrow (obj inQ, ACE_TRY_ENV); 

II Recebe a lista de Hosts que estão aptos para serem utilizados no escalonamento 
//Depois disso, obtém a Ref. dos RIs que residem nesses hosts 
if (inipl_aix->sched_app(TASKS-1, startup_options, remotehosts, ACE_TRY_ENV)) 
{ 

for (n0;n<remotehosts->length() ;n++) 
{ 

//Se with_id for 1, deve gerar um ID para cada tarefa gerada 
if (with_id) 
{ 
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id_task=(char *)malloc(2*sizeof(char)); 
sprintf(id_task, "/,d ,ni-1); 

} 
strcpy(ref, "INR-); 
strcat(ref,remotehosts[n] .host_uaine_.inQ); 

name[O].id = COREA::string_dup (ref); 
name[O] .kind = CORBA: :string_dup (""); 
obj = naming_context->resolve (name); 

1/Obtém a Ref. para o RI remoto 
impl_aux=ImplementationRepository: :Administration: :..narrow(obj .in() ,ACE_TRY_ENV); 

if (impl_aux->spawn(server_naiae, startup_options, id_task, ACE_TRY_ENV) < 1) 
return -1; 

} 1/fim for (n=O) 
} //fim 51 (implrepo_aux->sche&app) 
return 1; 

} 1/fim spawn 

int main (int argc, char *argv []) 
{ 

ACE_DECLARE_NEW_COREA_ENV; 
ANI_trapezioHandler_5. *handlers; 
A}U_trapezioHandler_var handler_refs; 
int i,k, Ndiv; 
double res,a,b,x; 
CORBA: :Double limite_sup, limite_inf; 
struct timeval tmpl, tmp2; 
struct timezone tzp; 
double tmp; 

char *servernanie[(TA5K5-1)]; 
//Inicializa e obtém Ref. do ORE e POA local 
CORBA: ORE_vai orb=CORBA: ORE_init(argc,argv); 
CORBA: : Object_var poa_obj = orb->resolve_initial_references("RootPOA"); 

PortableServer: :PO&..va.r r_poa=PortableServer: :POA: :_narrow(poa_obj .inQ,ACE_TRY_ENV); 
PortableServer: POAHanager..var poa_manager = r_poa->the_POA}anager (ACE_TRY_ENV); 

poa_manager->activate (ACE_TRY_ENV); 
//"Descobrir" a localização do Serviço de Nomes 

CORBA: : Obj ect_var nco=orb->resolve_initiaLreferences ("NameService" , ACE_TRY_ENV); 
CosNaming: :NamingContext_var nc=CosNaming: :Namingcontext: :_narrow nco. inO); 

CosNaming::Name name (1); 
name.length(1); 
CORBA: :Object...var obj; 
trapezio_var trap[(TASKS-1)]; 

handlers = new AMI_trapezioHandler..i O; 
handler_refs = handlers->_this O; 

1/Gerar os escravos 
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spawn(1); I/O valor 1 indica que deve ser gerado um identificador 

1/Obtém a Ref. de cada um dos escravos 
for (i=0;i<(TASKS-1);i++) 
{ 

servername[i]=(char *)malloc(256*sjzeof(char)); 
sprintf (serveruame Ei] ,"integral%d-" i+1); 
strcat (servername [i] ,remotehosts [i]. host_name_. in O); 
name[0] . id = CORBA: : string_dup (servername[i]); 
obj=nc->resolve (name); 

trap [i] =trapezio: : _narrow(obj . inO); 
} 

//Realizar as chamadas 
for (k0 ; k<30 ; k++) 
{ 

reply_count= (TASKS- 1); 

gettimeofday(&tmpl,&tzp); 

a = 0.0; 
b = 1.2; 
Ndiv = N/reply_count; 
x = (double) (b - a)/reply_count; 
limite_inf = (CORBA::Double)a; 
limite_sup = (CORBA::Double)a+x; 

for (i=0;i<(TASKS-1);i++) 
{ 

trap [i] ->sendc_integral (handler_ref 5, liinite_iní 1 iinite_sup); 
liinite_inf = liinite_sup; 
limite_sup = liinite_sup + x; 

} 
res = integral(liinite_inf, limite_sup, Ndiv); 

while (reply_count>0) 
{ 

if (orb->work_pendingO) 
orb->perform_work O; 

} 
soma +=res; 
gettiineofday(&tmp2 ,&tzp); 

tinp=(double) (tinp2.tv_sec-tmpl .tv_sec)+(double) (tinp2.tv_usec-tmpl .tv_usec)/1000000; 
grava(tmp, "seg"); 
tmp=(double) (tmp2.tv_sec-tmpl .tv_sec)*1000000+(double) (tinp2.tv_usec-tinpl.tv_usec); 
grava (tmp, "useg"); 
printf("\nExecutou a 7.d vez.",k+l); 

} //fim for(k0) 
returu 0; 

} //fim main 
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Arquivo servidor callback da aplicação trapézio composto 
Implementação em TAO 
Os protótipos dos métodos da classe trapezio_i foram gerados automaticamente 
através do parâmetro -GI do programa tao_idl 
Nome: servertrapezio cpp 

#include "integrall .h" 
#include "/home/ricrs/ACE_wrappers/TAO/orbsvcs/orbsvcs/CosNamingC .h" 

#define N 3500000 
#define TASKS 7 

static int tasks = TASKS; 
static int Ndiv = N/tasks; 

1/Método responsável por resolver o cálculo das integrais 
CORBA::Float trapezio_i::integral (CORBA::Double lim_sup, CORBA::Double lim_inf) 

ACE_THROW_SPEC ((CORBA: : SystemException)) 
{ 

double h,var,r,s = 0, aux; 
int i; 	 /1 numero de termos 
CORBA: :Float retorno; 

h = (double) (lim_inf-liin_sup)/Ndiv; 

s = s + sin(lim_sup) + exp(lim_sup); 
s = s + sin(liin_inf) + exp(liin_inf); 

aux = lim_sup; 

for (i1;i<Ndiv-1;i++){ 
var = aux + h; 
r = 2 * (sin(var) + exp(var)); 
5 =s + r; 
aux = var; 

retorno = (CORBA::Float) ((h/2) * 
return(retorno); 

} 1/fim método integral 

int main (int argc, char **argv) 
{ 

PortableServer: :POAManager_va.r nil_mgr = PortableServer: :POAManager: :_nilO; 
char servername [50]; 
int id, j, i; 
char *aux(argc-1]; 
if (a.rgc<2) 
{ 

puts(\nErro .especifique um parametro <id>"); 
return; 

} 
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id=atoi(argv[1]); 
j=0; 

1/Retirando o parainetro ID de .argv 
for (i'O;i<argc;i++) 
{ 

{ 
aux[j]=argv[i]; 
i ++; 

} 

} 
argc--; 

for (i=0; i<argc; j++) 
argv[i]aux[i]; 

CORBA: ORB_var orb=CORBA: ORB_init(argc ,argv); 
CORBA: :Object_var obj=orb->resolve_iuitial_references("RootPOA"); 
PortableServer; : POA_var poa=PortableServer: :POA: : _narrow(obj in O); 
PortableSerer POAManager_var mgr~poa->the_POAManagerO; 
mgr->activateO; 

struct utsnaine host_local; 
struct hostent *hp; 

//"Descobrir" o nome da máquina local para, posteriormente, gerar uma Rei, de objeto 
unaine (&host_local); 

ii ((hp=gethostbyuaine (host_loca]. . nodenaine) ) ==NULL) 
{ 

printf("Initialy Method: Error in gethostbynaine function..."); 
exit(0); 

} 

sprintf (servernaine,"  integral%d-Y.s" , id, hp->h_naine); 
trapezio_i integ_servant; 

trapezio_var integ = integ_servant._this(ACE_TRY_ENV); 
CORBA: :Object_var nco = orb->resolve_initial_references ("NaineService"); 
CosNaining: :NamingContext_var nc = CosNainiug: :NainingContext: :_narrow (nco. inO); 
CosNaming::Naine iiame (1); 
naine.length (1); 
naine[0].id = CORBA::string_dup (servernaine); 

//Grava a Ref. no Serviço de Nomes 
nc->rebind (naine, integ.inO); 

//Fica aguardando por requisições 
orb->runO; 

return 0; 
} //fim main 



APÊNDICE C. CÓDIGO FONTE DAS APLICAÇÕES LAM-MPI, TAO E PVM 117 

Aplicação trapézio composto 
Implementação em PVM 
Nessa implementação, utiliza-se a organização SPMD, ou seja, 
os programas Mestre e Escravo encontram-se no mesmo arquivo: trapezio-pvm. 
Nome: trapezio-pvm. c 

#include <stdio .h> 
#include <limits.h> 
#include <sys/time h> 
#include <math.h> 
#include <tjme.h> 

1/Indicar o caminho onde o arquivo está localizado o arquivo pvm3.h 
#include "/home/ricrs/arnigo/pvm3310/ir 	,3.h"  

*define N 3500000 
*define TASKS 7; 

II Programa escravo que deve ser escalonado 
#define ESCRAVO "/home/ricrs/amigo/aplic/codfontes/integral_pvm/LINUX/trapezio-pvm" 

double a,b,res; 
double s = 0,stun = 0; 
struct timeval tmpl, tmp2; 
struct timezone tzp; 
double tmp; 
double limite..inferior , liinitesuperior; 
double x; 
double resultado ,res,valor_retorno; 
int cc,i,k,Ndiv; 

void grava(double Tempo, char *x) 
{ 

FILE *fd; 
fd = fopen('tempos.txt", "a+"); 
if (fd == NIJLL){ 

fprintf(stderr, "Nao conseguiu abrir o arquivo"); 
return; 

:i- 
fprintf(fd, "Tempo em %s:%f\n", x,Tempo); 
fclose(fd); 

:i- 

float integral(double a, double b, int n) 
{ 

double h,var,r,s = 0, aux; 
int i; 	 li numero de termos 
h = (double)(b-a)/n; 
s = s + sin(a) + exp(a); 
s = s + sin(b) + exp(b); 
aux = a; 
for(i1;j<n-1;i++){ 

var = aux + h; 
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r = 2 * (sin(var) + exp(var)); 
5 	5 + r; 
aux = vai; 

} 
return((h/2) * a); 

} //fim função integral 

int main(int argc, char **argv) 
{ 
int 	taskid; 
int 	dest; 
int 	source; 
int numtaaks; 
int numworkers; 
int my_id, t, id_parent, buf_rcv; 
int tidwork [1]; 
numtasks = TASKS; 
numworkers = numtasks-1; 

//Obtendo o identificador do processo atual e o ID do processo pai 
my_id=pvm_mytidQ; 
i&.parent = pvm...parent O; 

//Se o processo atual for o pai 
if (id...parent==PvmNoParent) 
{ 

//Gera os processos filhos 
cc = pvm_spawn(ESCRAVO, (char **) 0, PvmTaskDefault, NULL, numworkers ,tid...work); 
if (cc < numworkers) { 

printf ("ERRD:pvm...spawn nao gerou todas as tasks[gerou '/.d] ... \n", cc); 
exit (-1); 

} 

1/Indica que as mensagens não devem passar pelo daenion pvmd 
pvm_setopt (PvmRoute, PvmRouteDirect); 

for (k=0;k<31;k++) 
{ 

gettimeofday(&tmpl ,&tzp); 

a = 0.0; 
b = 1.2; 
Ndiv = N/riumtasks; 
x = (double)(b - a)/numtasks; 

limite-inferior = a; 
limite-superior = a + x; 
if (k30) limite-superior--0; 

//Envia os dados para os processos escravos 
for (i0; i<numworkers ; j++) 
{ 
pvm_initsend (PvmDataDefault); 
pvm..pkdouble (&limite...inferior, 1,1); 
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pvin_pkdouble (klimite_superior,1,1); 
pvin_send (tid_work[i], 1); 
limite-inferior = limite-superior; 
if (k!=30) 
limite-superior = limite-superior + x; 

} 
if (k!=30) 
{ 
res = integral(limite_iníerior,limite_superior,Ndiv); 

1/Recebe os dados dos escravos 
for (i0; 1<nuinworkers;i++) 
{ 

pvm_recv (-1, 2); 
pvm_upkdouble (kvalor_ret orno, 1, 1); 
suin = su + valor-retorno; 

} 

res = res + sua; 

gettiineofday (ktmp2,ktzp); 
tmp=(double) (tmp2.tv_sec-tmpl.tv_sec)+(double) (tmp2.tv_usec-tmpl.tv_usec)/l000000; 
grava(tnlp, "seg"); 
tnip=(double) (tmp2.tv_sec-tmpl.tv_sec)*1000000+(double) (tnip2 .tv_usec-tmpl.tv_usec); 
grava (tmp, "useg"); 
printf(\nExecutou a %d vez" ,k+1); 

} //fim if (k!=30) 
} //fim for (k0) 

} //fim mestre 
else //Processo Escravo 
{ 

pvm_setopt(PvmRoute, PvinRouteDirect); 
t1; 
while (t) 
{ 

Ndiv = N/nutasks; 

//Recebe os dados do processo Mestre 
buí_rcv = pvm_recv (id_parent, 1); 
pvm_upkdouble (ka, 1, 1); 
pvm_upkdouble (kb, 1, 1); 
pvm_freebuf (buf_rcv); 
if (b!=O) 
{ 
res = integral(a,b,Ndiv); 

//Envia os resultados para o Mestre 
pvm_initsend (PvinDataDefault); 
pvm_pkdouble(kres, 1, 1); 
pvin_seud(ld_parent, 2); 

} 
else 
t=O; 

} //fim while (t) 
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} 1/fim escravo 
pvm_exitO; 
return(0); 

} //fim main 

Aplicação do trapézio composto 
Implementação em LAM-MPI 
Nessa implementação há apenas um programa responsável pelas ações do 
cliente e servidor. 
Nome: trapezio-lam. c 

#include <stdio .h> 
#include <limits . h> 
#include <sys/time h> 
#include <math.h> 
#include <complex h> 
#include <t3me.h> 
#include "mpi h" 

*define MASTER 
	

O 	1* ID do' primeiro processo *1 
#define N 3500000 

double a,b,res; 
double s = 0,snm = 0; 
struct timeval tmpl, tmp2; 
struct ti.mezone tzp; 
double tmp; 
double limite_inferior ,limite_superior; 
double x; 
double resultado , res ,valor_retorno; 
int i,Ndiv; 

MPI_Status status; 

void grava(double Tempo, char *x) 
{ 

FILE *fd; 
fd = fopen("tempos.txt", "a+"); 
if (fd == NTJLL) { 
fprintf(stderr, "Nao conseguiu abrir o arquivo"); 
return; 

} 
fprintf(fd, "Tempo em %s:%f\n", x,Tempo); 
fclose(fd); 

} 

float integral(double a, double b, int n) 
{ 

double h,var,r,s = 0, aux; 
int 1; 	 II numero de termos 
h = (double)(b-a)/n; 
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s = s + sin(a) + exp(a); 
s = 5 + sin(b) + exp(b); 
aux = a; 
for (i=1; i<n-1 ; j++){ 

vai = aux + h; 
r = 2 * (sin(var) + exp(var)); 
5 = 5 + r; 
aux = vai; 

} 
return((h/2) * s); 

} 1/fim da função integral 

main(int argc, char **argv) 
{ 

int 	numtasks; 
int 	numworkers; 
int 	taskid; 
int 	dest; 
int 	source; 

//Essas funções devem: contactar o daemon lanid, obter o ID do processo atual e 
II 	 o número de processos executando em uma sessão lani 
MPI_Init(&argc, &argv); 
MPICoinm_rank (MPICOMM_WORLD, &taskid); 
MPI...Coinm...size (MPI_COM?1_WORLD, &numtasks); 
numworkers = numtasks-1; 

/1 Processo Mestre 
if (taskid == MASTER) { 

gettimeofday(&tmpl ,&tzp); 
a = 0.0; 
b = 1.2; 
Ndiv = N/numtasks; 
x = (double)(b - a)/numtasks; 

limite-inferior = a; 
limite-superior = a + x; 

for(i=1; i<=uumworkers; i++){ 
1/Envia os dados para os Processos Escravos 

P1.Send(&limite.inferior, 1, MPI.DOUBLE, i, 0, MPI.COMM..WORLD); 
MPI.Send(&limite.superior, 1, MPI_DOUBLE, 1, O, MPI.COM&.WORLD); 
limite-inferior = limite-superior; 
limitesuperior = limite-superior + x; 

} 

1/Calcula uma parte da integral 
res 	integral (liite_ inferior, limitesuperior,Ndiv); 

for (i1; i<= numworkers; j++) 
{ 

//Recebe os valores de retorno dos escravos 
MPI_Recv(&valor_retorno, 1, MPI._DOUBLE, i, 1, MPI_COMM_WORLD,&status); 
sum = sum + valor-retorno; 
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} 

res = res + sum; 

gettimeofday(&tmp2 ,&tzp); 

tmp=(double) (tmp2.tv.sec-tmpl .tv_sc)+(double) (tmp2.tv  usec-tmpl .tv.usec)/1000000; 
grava(tmp, "sec"); 

tmp(double) (tmp2.tv_sec-tmpl .tv_sec)*1000000+(double) 
grava(trnp, "usec"); 

} //fim if (taskid=*tâSTER) 

(tmp2.tv_usec-tmpl .tv_usec); 

1/Processo Escravo 
if (taskid > MASTER) { 

Ndiv = N/numtasks; 
source = MASTER; 

//Recebe os dados enviados peio Mestre 
MPI_Recv(&a, 1, MPI_DOUBLE, source, O, MPI_COMM_WORLD, &status); 
MPI_Recv(&b, 1, MPI_DOUBLE, source, O, MPI_COMM_WORLD, status); 

//Calcula a integral 
res = integral(a,b,Ndiv); 

1/Envia os resultados para o Mestre 
MPI_Send(&res, 1, MPI_DOUBLE, MASTER, 1,MPI_COMX_WORLD); 

} 1/fim if (taskid>MASTER) 
MPI_FinalizeQ; 

} //fim main 

/1 Arquivo de definição de interface (IDL) 
/1 Interface para aplicação do Caixeiro Viajante utilizando TÃO 
1/ Definição de uma "viagem" com 12 cidadês 
module Cx_Viaj ante 
{ 

typedef long mat...caixeiro[12][12]; 

struct ret...caix{ 
long destino; 
long custo; 
long vet_caixeiro[12]; 

typedef ret_caix ret..caixeiro; 

Interface Caixeiro{ 
ret_caixeiro pcv(in long origem, in long destino, iii mat_caixeiro mat_caln); 
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Aplicação cliente callback do caixeiro viajante 
Implementação em TÃO 
Os protótipos dos métodos da classe Cx_Viajante_ANI_CaixeiroHandler_i foram 
gerados automaticamente através dos parâmetros -GI e -GC do programa tao_idl 
Nome: cli_caixeiro.cpp 

#include <iomanip 
#include <iostream. 
#include "caixeiroC 
#include "caixeiroS. 
#include "TAO/orbsvcs/ImplRepo_Service/tao_iinr_i 
#include <sys/time .h> 
#include "/home/ricrs/ACE_wrappers/TAO/orbsvcs/orbsvcs/CoaNamingC .h" 

#define MAXNODES 12 
*define INFINITY 100 
*define FILENAME 100 
#define TASKS 11 

1/Máquina onde o cliente (cli_caixeiro) está sendo executado 
#define HOSTLOCAL 	"lasdpc07 . icmc. sc.usp.br" 
#define DIRETORIO 	"/home/ricrs/ACE_wrapperB/TAO/tests/Caixeiro/" 

1/Nome do processo servidor (escravo) que deve ser escalonado 
#define COMNAND_LINE "/home/ricrs/ACE_wrappers/TAO/tests/Caixeiro/servercaixeiro" 

static int reply_count, viagem, caminho[MAXNODES]; 
static Cx_Viaj ante: :mat_caixeiro C; 
static ImplementationRepository: :Array_Hosts_var remotehosts; 
struct timeval tmpl, tmp2; 
struct timezone tzp; 
float tmp; 
static CORBA::Long origem; 

//Classe que deve receber chamadas callback do ORB cliente 
class Cx_Viaj ante_ItNI_CaixeiroHandler_i : public virtual POA_Cx_Viaj ante: : AMI_CãixeiroHandler 
{ 
public: 

Cx_Viaj ante_AMI_CaixeiroHandler_i (void) O 

virtual Cx_Viaj ante_AMI_CaixeiroHandler_i (void) O 

virtual vojd Cx_Viaj aate_AMI_CaixeiroHandler_i:: 
pcv (const Cx_Viajante::ret_caixeiro &ami, CORBA::Environinent &ACE_TRY_ENV) 
{ 

iXLt i; 
if (ami.custo < viagem) 
{ 

for (i0; i<MAXNODES; i++) 
caminho [i] =ami vet_ caixeiro [i]; 

caminholorigem] = ami.destino; 
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viagem = aini.custo; 
} II fim do if(custo<viagem) 
reply_count--; 

} 

}; //fim declaração da classe Cx_Viajante_A}íI_Caixeirohandler_i 

void grava(double Tempo, char *s) 
{ 

FILE *fd; 
char filenaine [FILENAME]; 
sprintf(fllenaine, "tempos-%d.txt" ,MAXNODES); 
fd = fopen(fllenaine, "a+"); 
if (fd == NULL) 
{ 

fprintf (stderr, "Nao conseguiu abrir o arquivo"); 
return; 

} 
fprintf(fd, "Tempo gasto no envio da msg (em %s):'I.f\n", a, Tempo); 
fclose(fd); 

} 

int spawn(int with_id) 
{ 

ImplementationBepository: : StartupOptions startup_options; 
IxnplementationBepository: Administration_var impl_aux; 
CORBA: :ORBvar test...orb; 
int n; 
CORBA: :Object_var obj; 

ACE_DECLARE_NEW_CORB&.ENV; 

char *ref, *server_naine, *jd_task; 
re(char *)malloc(100*sjzeof(char)); 
server_naine=(char *)malloc(100*sizeof(char)); 

test_orb = CORBA::ORB_init (O, (char **)O); 

startup_options . work±ng_d±rectory = CORBA: string_dup (DIRETORIO); 
startup_options. commaxLd_line = CORBA: : string...dup (COMMAND...LINE); 
CORBA: : Obj ect_var nco=test_orb->resolve_initial_references ("NameService" , ACE_TRY_ENV); 
CosNaining: : NamingContext_var nc CosNaining: : NainingContext: : narrow (nco. inO); 

CosNaining::Nanie name (1); 
name.length (1); 
strcpy (ref , 
strcat (ref ,HOSTLOCAL); 

1/Contactar o SN para descobrir a Ref. do RI local 
naineEO].id 	CORBA::string_dup (ref); 
naine[O] .kind = CORBA: :string_dup ("); 
obj = nc->resolve (naine); 

impl_aux=ImplementationRepository: :Administration: :_narrow(obj .in() ,ACE_TRYENV); 
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1/Receber a lista dos hosts que podem fazer parte do escalonamento 
if (impl_aux->sched_app(TASKS, startup_options, rexnotehosts, ACE_TRY_ENV)) 
{ 

for (n'O;n<remotehosts->length() ;n++) 
{ 

//Se with_id for 1, o RI deve gerar um ID para cada tarefa (servidor) gerada 
if (with_id) 
{ 

id_task=(char *)xnalloc(2*sizeof(char)); 
sprintf(id_task, "%d" ,n+1); 

} 
strcpy(ref, "IMR-"); 
strcat(ref,remotehosts[n] .host_name_.inQ); 

//Obter a Ref. de cada um dos RIs remotos 
nanie[O].id = CORBA::string_dup (ref); 
naine[O] .kind = CORBA: :string_dup (""); 
obj = naining_context->resolve (nanie); 

impl_aux=ImpleinentationRepository: Adijinistration: : _narrow(obj . in O ,ACE_TRY_ENV); 

//Gerar os processos servidores (escravos) nos hosta remotos 
if (impl_aux->spawn (server_nanie, startup_options, id_tak, ACE_TR"L.ENV) < 1) 

return -1; 
} 

} //fim if (implrepo_aux->sched_app) 
return 1; 

} //fim spawn 

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 

ACE_DECLARE_NEW_CORBA_ENV; 

Cx_Viaj ante_AMI_CaixeiroHandler_ i *handlers; 
Cx_Viaj ante: : AXI_CaixeiroHandler_var handlér_refs; 

CORBA::Long no; 
int x,i,k,j, pos; 
char *servername [TASKS]; 

viagem=INFINITY; 

//Inicializar e obter Ref. do ORB e POA 
CORBA: ORB_var orbCORBA: : ORB_init(ar,argv); 
CORBA: Dbject_var poa_obj = orb->resolve_initial_references (HR0otPOAU); 

PortableServer: :POA_var r_poa=PortableServer: :POA: :_narrow(poa_obj .inO ,ACE_TRY_ENV); 
PortableServer: : POAManager_var poa_manager = r_poa->the_POAManager (ACE_TRY_ENV); 
poa_manager->activate (ACE_TRY_ENV); 

CORBA: Obj ect_var nco = orb->resolve_initial_references ("NameService", ACE_TRY_ENV); 
CosNaniing: :NaniingContext_var nc = CosNaniing: :NaniingContext: : _narrow (nco. mW; 
CosNaniing: :Nanie naixie (1); 



APÊNDICE C. CÓDIGO FONTE DAS APLICAÇÕES LAM-MPI, TAO E PVM 126 

naine.].ength(1); 

C[)RBA: :[)bject_var obj; 
Cx_Viaj ante: :Caixeiro_var cv [TASKS]; 

handiers = new Cx_Viajante_AMI_CaixeiroHand].er_iQ; 
handler_refs = hand].ers->_thisQ; 

spawn(1); //U parâmetro 1 indica que deve gerar ids para os processos escravos 

1/Aguarda ims para que os escravos possam inicializar 
sleep(1) 

for (i0; i<TASKS; i++) 
{ 

servername[i]=(char *)tnafloc(256*sizeof(char)); 
sprintf(servername[i] ,"caixeiro%d-",i+l); 
strcat(servernalne[i] ,retnotehosts[i] .host_name_ inO); 
naine[o] Id = CORBA: string_dup(servername[i]); 
obj=nc->esolve (name); 
cv[i]=Cx_Viajante: :Caixeiro: ;_narrow(obj .inO); 

} 

//Preencha a matriz caminho com valores de "distancia" entre as cidades 
for (i = 0 1 < MAXNODES; ++i) 
{ 

for ( j = 0; j < MAXNODES; ++j) 
{ 

CCi][j] = 10; 
if (1 
{ 

C[i][j] = 0; 
if (i == (MAXNODES-1)) 

C[i][0] = 1; 
} 
if (i+1 == j) 

CCi] li] - 1; 
} //fim for (j=0) 

} 1/fim for (i=0) 

for (x=0 ;x<30;x++) 
{ 

posO; 
reply_count=TASKS; 
gettimeofday(&tmpl ,&tzp); 
1=0; origem--O; 

//Realiza as chamadas para os escravos 
for (no=1 ; no<MAXNODES ; ++no) 
{ 

cv[i]->sendc_pcv (handler_ref s, origem, no, C); 

} 
//Fica aguardando pela resposta (callback) 
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while (reply_count>0) 
{ 

if (orb->work_pendingO) 
orb->perform_work O; 

} 

gettineofday(&tmp2 ,&tzp); 

j = O; 
pos = caminho [origem]; 
while (j < MAXNODES-2) 
{ 

pos = caminho [pos]; 
j++; 

} 

caminho [pos] = origem; 

tmp=(double) (tmp2.tv...sec-tmpl.tv_sec)+(double) (tmp2.tv_usec-tmpl .tv...usec)/1000000; 
grava(tmp, "sec"); 	 - 
tmp=(double) (tmp2.tv...sec-tmpl.tv_sec)*1000000+(double) (tmp2.tv_usec-tmpl .tv_'usec); 
grava(tmp, "usec°); 
printf("\nCusto da viagem: %d", viagem); 

} 1/fim for (x=0) 
return 0; 

} 1/fim main 

Aplicação servidor do caixeiro viajante 
Implementação em TAO 
Os protótipos dos métodos da classe Cx_Viajante_Caixeiro...i foram gerados 
automaticamente através do parinetro -(II do programa taoidi - 
Nome: serv_calxeiro.cpp 

inciude "/home/ricrs/ACE_wrappers/TAO/orbsvcs/orbsvcs/CosNamingC 
#include "caixeirol .h" 

#define INFINITY 100 
#deflne MAXNODES 12 
#define TRUE 1 
#define FALSE O 

static int pertence [MAXNODES]; 
static int caminho [MAXNODES]; 
static int, vir_atual [MAXNODES]; 
static Cx_Viajante: :mat_caixeiro C; 
static char servername [50]; 

//Funções para resolução do PCV. 
int todos_sao_falsos (int pertence[]) 
{ 

int 1; 
for(i = 0; (i < MAXNODES && !pertence[i]); i++); 
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li (i == MAXNODES) 
return(TRUE); 

else 
return(FALSE); 

} 

int pcv_original(int origem, int i, int pertence[]) 
{ 

int custo, minimo, j, k; 

custo O; 
minimo = INFINITY; 

pertence[i] = FALSE; 

//todos_sao_falsos() retorna TRUE se todas as posicoes do vetor 
1/forem FALSE e retorna FALSE caso contrario 
if (todos_sao_falsos (pertence)) { 

pertence ii] = TRUE; 
returzi(C[i] [origem]); 

} 

for (j = O; j < MUDES ; ++j) 
{ 

if Ci ! i && pertence[j]) 
{ 

custo = C[i][j] + pcv_orlginal(origem, j, pertence); 
if (custo<minimo) 
{ 

minimo = custo; 

k = 
} 

} 

} 
pertence[i] = TRUE; 

if (minimo < vlr_atual[i]) 
{ 

caminho[i] = k; 
vir_atual [j] = minimo; 

} 
returzi(minimo); 

} //fim pcv_original 

Cx_Viajante_Caixeiro_i: :Cx_Viajante_Caixeiro_i (void){} 
Cx_Viaj ante_Caixeiro_i: : Cx_Viaj ante_Caixeiro_i. (void) {} 

Cx_Viajante: :ret_caixeiro Cx_Viajante_Caixe±ro_i:: 
pcv (CORBA::Long origem, CORBA::Long destlno,const Cx_Viajante::mat_calxeiro mat_cam, 

CORBA: Environment &ACE_TRY_ENV) 
{ 

Cx_Viajante: :ret_caixe±ro retorno-caixeiro; 
int i,j, pos, viagem; 
for (i = O; 1 < MAXNODES; ++±) 
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{ 
pertence Ei] = TRUE; 
caminho[i] = -1; 
vir-atual[i] = INFINITY; 

:1 - 

for (i0; i<MAXNODES ; i++) 
for (j = 0 j < MAXNODES; j++) 

C[i] [j]-Inat_caln[i] [j]; 

pertence [origem] = FALSE; 
viagem = C[origem][de8ti.no] + pcv_original(origein, destino, pertence); 

i = 0; 
pos = caminho [origem]; 

while ( 1 < MAXNODES-2 ) 
{ 

pos = caminho[po8]; 

} 
caminho [pos] = origem; 

retorno_caixeiro. destino=de8tino; 
retorno_caixeiro. custo=viagein; 

for (i=0;i<MAXNODES;i++) 
retorno_caixeiro. vet_caixeiro [i] caininho [i]; 

return(retorno_caixeiro); 
} //fim pcv 

int main (int argc, char **argv) 
{ 

int j, i, id; 
PortableServer: :POAManager_var nil_mgr = PortableServer: POAManager: : _nil O; 
char Eervername [50]; 
char *aux[argc-1]; 

if (argc<2) 
{ 

puts("\nErro ... especifique uni parametro <id>'); 
return; 

} 
id=atoi(argv[1]); 
j0; 

//Retirando o parametro ID de argv 
for (i=0;i<argc;i++) 
{ 

{ 
aux [j] =argv Ei] 
i ++; 

:1- 
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} 
argc--; 

for (i0 ; i<argc; i++) 
argv[i]aux[i]; 

//Inicializando e Obtendo a Ref. do ORR e POA 
CORBA: : ORR_var orb=CORRA: ORB_init (argc , argv); 
CORRA: : Obj ect..var obj =orb->resolve_initial_ref erences ("RootPOA); 
PortableServer: :POA...var poa=PortableServer: :POA: _narrow(obj inO); 
Port ableServer: : POAMaxtager_var ingr=poa->the_POAMaxtager O; 
mgr->activateO; 

struct utsname host.loca].; 
struct hostent *hp; 

//"Descobre" e utiliza o nome da máquina, para formar a Ref. de obj. 
uname (&host_loca].); 

if ((hp=gethostbynaine (host..local nodename) ) r=NULL) 
{ 
printf("Initialy Method: Error in gethostbyname function. 
exit(0); 

} 

sprintf (servername, "caixeiro%d-%s",id, hp->h...name); 
Cx_Viaj axtte_Caixeiro_i caix_servant; 

Cx..Viaj ante: : Caixeiro_var caixeiro = caix_servaxtt _this (ACE_TRY_ENV); 
CORRA: :Object..var nco = orb->resolveinitial_references C'NameService"); 
CosNaming: :NamingContext_var nc = CosNaming: :NamingContext: :_narrow (nco. inO); 

CosNaming: :Name name (1); 
name.length (1); 
nanie[O] .id = CORRA: :string_dup (servername); 

1/Grava a Ref. de obj. no SN 
naming_context->rebind (name, caixeiro. inO); 

//Aguarda por requisições do Mestre 
orb->rnnQ; 
return O; 

} //fim main 

Aplicação do caixeiro viajante 
Implementação em PVM 
Versão original desenvolvida por Paulo Sérgio Lopes de Souza 
Nome: PcvPar-pvm.c (arquivo mestre) 

#include <stdio . h> 
#include <time.h> 
#include <string . h> 
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#include <sys/time .h> 
#include <pvm3.h> 

#define MUDES 12 
#define INFINITY 100 
#define TASKS 11 
#define TRUE 1 
#define FALSE O 
#define node int 
//Nome do programa escravo que deve ser escalonado 
#define PCVPARESCRAVO "/home/ricrs/Estudo_de_Cazo/caixejro/LINTJX/PcvParEscravo" 

II variaveis globais 
int C [MAXNODES] [MAXNODES], caminho [MAXNODES]; 

void grava(double Tempo, char *x){ 

FILE *fd; 
char sEbO]; 
sprintf(s, "tempos .txt"); 
fd = fopen(s, "a+"); 
if (fd == NULL){ 
fprintf(stderr, "Nao conseguiu abrir o arquivo"); 
return; 

} 

fprintf(fd, "Tempo em %s:'/,f\n",x,Tempo); 
fclose(fd); 

} 

int mamo { 
int origem, j, 1, k, pos; 
int viagem, custo; 
int tid_esc[TASKS], num-escravos, escravo; 
double dif_tot; 

struct timeval tmpl, tmp2; 
struct timezone tzp; 

FILE *arq; 
for (k0;k<30;k++) 
{ 

//Deve gerar os processos escravos 
num_escravos=pvm_spawn (PCVPARESCRAVO, (char **) O ,PvmTaskDefault , NULL , TASKS ,tid_esc); 

if (num-escravos < TASKS) 
{ 

printf ("Erro na geração dos escravos. Saindo... \n"); 
pvm_exitQ; 
exit(0); 

} 

// Preenche a matriz de caminhos com os custos para cada trecho da viagem 
for (i = O; 1 < MAXNODES; ++i) 
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{ 
for ( j = O; j < MAXNODES; ++j) 
{ 

CEi][j] = 10; 
if (i == j) 
{ 

C[i]Ej] = O; 
if (i == (MAXNODES-1)) 

C[i1E01 = 1; 
} 

if (1+1 = j) 
CEi][j] = 1; 

origem O; II determina qual será o nó origem para a viagem 

escravo = O; 

1/Indica que a comunicação não deve passar pelo daemon pvmd 
pvm.setopt (PvinRoute, PvinRouteDi.rect); 

gettimeofday(&tmpl ,&tzp); 

//Envia para cada um dos escravos, b "trecho" da viagem que deve ser calculado 
for (j = O; j < MAXNODES ; ++j) 
{ 

if (j != origem) 
{ 

pvm_initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint (&origem, 1, 1); 
pvm_pkint (&j, 1, 1); 
pvm_pkint (&C [O] [O], (MAXNODES*MAXNODES), 1); 
pvm_send(tid_esc[escravo++], 1); 

custo = O; 
viagem = INFINITY; 

//Recebe os custos de cada caminho analisado pelos escravos 
for (i = O; i<(MAXNODES-1); ++i) 
{ 

pvin.recv(-1, 2); 
pvin_upkint(&j, 1, 1); 	II qual é o caminho verificado 
pvin_upkint(&custo, 1, 1); // custo da viagem por esse caminho 

if (custo < viagem) 
{ 

pvm_upkint(&caminho[O], MAXNODES, 1); 
caminho [origem] = j; 
viagem = custo; 
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gettimeofday (&tmp2 , &tzp); 

j = 0; 
pos = canii.xiho[origem]; 
while (j < MAXNODES-2) 
{ 

pos = caminho [pos]; 

} 
caminho [pos] = origem; 

dif_tot = (double) (tmp2 .tv_sec-tmpl .tv_sec)+(double) (tmp2 .tv_usec-tmpl.tv_usec)/1000000; 
grava(d±f_tot , "seg") 
dif_tot = (double) (tmp2 .tv_sec-tmpl .tv_sec)*1000000+(double) (tmp2 .tv_usec-tmpl.tv_usec); 
grava(dif_tot , "useg") 

} fim for (k=0) 
return(0); 

}//fim mai.n 

Aplicação do caixeiro viajante 
Implementação em PVM 
Versão original desenvolvida por Paulo Sérgio Lopes de Souza 
Nome: PcvParEscravo.c (arquivo escravo) 

#include <stdio .h> 
#include <t±me.h> 
#include <string .h> 
#include <sys/time .h> 
#include <pvm3.h> 

#define INFINITY 100 
#def±ne MAXNODES 12 

#define TRUE 1 
#define FALSE O 
#define node int 

li variaveis globais 
int C [MAXNODES] [MAXNODES], caniixiho [MAXNODES], vlr_atual [MAXNODES]; 

int mai.n() { 
int origem, j, i, pos, pertence[?4AXNODES], viagem; 
int pai; 

pai = pvm_parentQ; 
pvm_setopt (PvnRoute, PvuiRouteDirect); 

/1 recebe inforinacoes basicas do processo mestre (pai) 
pvm_recv(pa±, 1); 
pvm_upkint(&origem, 1, 1); 
pvm_upkint(&j, 1, 1); //Destino... 
pvm_upkint(&C[O] [0], (4AXNODES*MAXNODES), 1); 
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for (i = O; i < MAXNODES ; ++i) 
{ 

pertence[i] = TRUE; 
caminho[i] = -1; 
vir_atual [i] = INFINITY; 

} 

pertence [origem] = FALSE; 
1/calcula o caminho no "trecho" recebido do mestre 
viagem = C[origem)[j] + pcv(origein, j, pertence); 
i = O; 
pos = caminho [origem]; 

vhile ( i < MAXNODES-2 ) 
{ 

pos = caminho [pos]; 

:i- 

caminho [pos] = origem; 

//envia os resultados para o mestre (pai) 
pvni_initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(&j, 1, 1); 	// qual foi o caminho verificado 
pvm_pkint(&viagem, 1, 1); // qual foi o custo da viagem por esse caminho 
pvm_pkint(&camninho[O], MAXNODES, 1); // qual foi a caminho percorrido 
pvm_Bend(pai, 2); 
pvni_exitO; 

return(0); 
} //fim main 

int pcv(node origem, node i, int pertence[]) 
{ 

int custo, minimo, j, k; 
custo = O; 
minimo = INFINITY; 
pertence[i] = FALSE; 

if (todos_sao_falsos (pertence)) { 
pertence[i] = TRUE; 
return(C Ei] [origem]); 

:i- 
for (j = O; j < MAXNODES ; ++j) 
{ 

if (j  != i && pertence[j]) 
{ 

custo = C[i][j] + pcv(origem, 
if (custo < minimo) 
{ 

minimo = custo; 
k = 

pertence); 

:i- 
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} 

} 
pertence [i] = TRUE; 

if (minimo < v].r_atual[iJ) { 
caminho[i] = 
vlr_atual[i] = minimo; 

} 
return(minimo); 

} //fim função pcv 

int todos_sao_falsos(int pertence[]) 
{ 

int i; 
for(i = 0; (i < ?IAXNDDES && !pertence[i]); i++); 

if (i == MAXNDDES) 
return (TRUE); 

eis e 
return(FALSE); 

} 

Aplicação do caixeiro viajante 
Implementação em LAM 
Nome: caixeiro-iam. c 

#include <stdio .h> 
#include <stdlib 
#include "mpi h" 
#include <sys/time .h> 
#include <math.h> 

#define MAXNODES 12 
#define INFINITY 100 
#define TASKS 11 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define node int 
#define MASTER 0 

II variaveis globais 
int C [MAXNODESJ [MAXNDDES], aux_cam [MAXNODES], caminho [MAXNDDES), vir_atual EMAXNDDF.S); 

void grava(double Tempo, char *x) 
{ 

FILE *fd; 
char s[100]; 
sprintf(s, "tempos.txt"); 
fd = fopen(s, "a+"); 
if (fd == NULL){ 
fprintf(stderr, "Nao conseguiu abrir o arquivo"); 
return; 
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} 
fprintf(fd, "Tempo em %s:7.f\n11, x, Tempo); 
fclose(fd); 

} 

MPI_Statua status; 

main(int argc, char **argv) 
{ 

int 	zuimworkers; 
int 	zuintasks; 
int 	taskid; 
int 	dest; 
int 	source; 

int origem, j, i, k, pos; 
int viagem, custo; 
double dif_tot; 
int pertence LMAXNODES]; 
struct timeval tmpl, tmp2; 
struct timezoze tzp; 

1/Funções para: contactar o daemoz lamd, obter o ID do processo atual e o número de 
//processos em execução na sessão LAM 
MPI_Init(&argc, &argv); 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &taskid); 
MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD, &numtasks); 

if (taskid==MASTER) 
{ //Processo mestre 

pos = O; 

//Preenche a matriz de caminhos 
for (i = O; 1 < MAXNODES; ++i) 
{ 

for ( j = O; j < MAXNODES; ++j) 
{ 

C[i][j] = 10; 
if (i == 
{ 

C[i][j] = O; 
if (i == (MAXNODES-1)) 
cLi][O] = 1; 

} 
if (i+1 == j) 

Cli] li] = 1; 

II determina qual será o nó origem para a viagem 
origem = O; 
gettimeofday (&tmpl , &tzp); 

for (j = 1 j < MAXNODES; j++) 
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{ 1/Envia o "trecho" para cada um dos escravos 
MPI.Send(&origem, 1,MPI_INT,j , 1,MPI_COMN_WORLD); 
MPI_Send(&j ,1,MPI_INT,j, 1,MPI_COMM_WORLD); 
MPI...Send(&CEO] tO] , (MAXNODES*MAXNODES) ,MPI_INT,j , 1 ,MPI_COMN_WORLD); 

} 
custo O; 
viagem = INFINITY; 

for 	(i *= 1; i<MAXNODES; i++) 
{ //Recebe o custo da viagem de cada escravo 

MPI_Recv(&j ,1,MPI_INT, i,2,MPI_COMM_WORLD,&status); 
MPI_Recv(&custo, 1,MPI.INT, i,2,MPI_COMM_WORLD,&status); 
MPI_Recv(&aux_camtO] ,MAXNODES,MPI_INT, i,2,MPI_COMM_WORLD,&status); 

if (custo < viagem) 
{ 

for (k=O;k<MAXNODES;k++) 
caminho [k] aux_camn[kJ; 

caminho Cor igeiz3 
viagem custo; 

} 

} 
gettimeofday (&tmp2,&tzp); 

j = O; 
pos = caminho [origem]; 
while (j < MAXNODES-2) 
{ 

pos = caminho [pos]; 
j++; 

caminho[pos] = origem; 

diÍ_tot(doub1e) (tmp2.tv.sec - tmpl.tv_sec)+(double) (tmp2.tv_usec-tuipl.tv_usec)/1.000000; 
grava(dif_tot, "seg"); 
dif_tot=((double) (tmp2.tv_sec - tmpl .tv_sec)*1000000)+(double) (tmp2 .tv_usec-tinpl.tv_usec); 
grava(dif..tot, "mseg"); 
printf ("Custo da viagem: 74 \n", viagem); 

} 1/fim if(taskid=MASTER) 
if (taskid > MASTER) 
{ //Processo escravo 

1/Recebe os dados do mestre 
MPI_Recv(&origein, 1, MPI_INT, MASTER, 1,MPI_COMM_WORLD,&status); 
MPIJtecv(&j, 1, MPI_INT, MASTER, 1,MPI_COMM_WORLD,&status); 
)!PI_Recv(C, (MAXNODES*MAXNODES), MPI_INT, MASTER, 1, NPI_COJIM_WORLD, &status); 

for (i = O; i < MAXNODES ; ++i) 
{ 

pertence[i] = TRUE; 
caminho[i] -1; 
vir-atual[i] = INFINITY; 
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) 

pertence[origem] = FALSE; 

//Calcula o custo da viagem 
viagem = C[origem][j) + pcv(origem, j, pertence); 

i = O; 
pos = caminho [origem]; 
while (i < MAXNODES-2) 
{ 

pos = caniinho [pos]; 

) 
caminho [pos] = origem; 

//Envia os resultados para o mestre 
MPI_Send(&j ,1,MPI_INT,MASTER,2,MPI_COMN_WORLD); 
MPI_Send(&viagem, 1,MPI_INT,MASTER,2,MPI...COMM_WORLD); 
MPI_Send (&caniinho [O] , MAXNODES , MPI_INT, MASTER, 2, MPI_COMI(_WORLD); 

) 1/fim (if taskid>MASTER) 
MPI_FinalizeQ; 1/Indica ao daemon laind que o processo atual está saindo da sessão LAN 

) //fim main 

//Funç6es para resolução do PCV 
int pcv(node origem, node i, int pertence[]) 
{ 

int custo, minimo, j, k; 
custo = O; 
minimo INFINITY; 
pertence[1] = FALSE; 

if (todos_sao_falsos (pertence)) { 
pertence [i] = TRUE; 
return(C[i] [origem]); 

} 

for (j = O; j < MAXNODES ; ++j) 
{ 

if (j != i && pertence[j]) 
{ 

custo = CEi][j] + pcv(origem, 
if (custo < minimo) 
{ 

minimo = custo; 

k = 
} 

) 

pertence); 

} 
pertence[i] = TRtJE; 

if (minimo < vlr_atual [i]) { 
caminho [i] 
vlr_atuai[i] = minimo; 
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} 

return(ninimo); 
} 1/fim função pcv 

jnt todos_sao_falsoa (int pertence[]) 
{ 

int i; 
for(i = O; (i < MAXNODES && !pertence[i]); i++); 

iÍ (i = MAXNODES) 
return(TRUE); 

else 
return(FALSE); 

} 


