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Resumo
Este trabalho apresenta uma ferramenta orientada ao objetopara o monitoramento

de cargas em sistemas paralelos. O desenvolvimento desta ferramenta surgiu

com o intuito de facilitar a programação paralela em sistemas distribuídos como

NOWs,Networks of Workstations, eGrids computacionais, pois este tipo de pro-

gramação é bem mais difícil do que a seqüencial e, por isso, desestimula novos

programadores a desenvolver aplicações paralelas. Dentreas razões que tornam

a programação paralela difícil destaca-se o balanceamentode cargas em que se

quer maximizar a utilização dos recursos computacionais dosistema distribuído.

Outro motivo para o programador de aplicações paralelas se preocupar com ba-

lanceamento de cargas é o desempenho, que é drasticamente afetado com o de-

sequilíbrio de cargas do sistema. Com relação ao tempo em que as decisões de

rebalanceamento de cargas são tomadas, os algoritmos de distribuição de cargas

podem ser estáticos, realizados em tempo de compilação, ou dinâmicos, efetu-

ados em tempo de execução. Embora o algoritmo estático não gere sobrecarga

em tempo de execução na distribuição de carga, o dinâmico é a melhor escolha,

pois se adapta bem em qualquer situação. Assim, o sistema de monitoramento

de cargas surge como uma ferramenta de auxílio ao programador que deseje im-

plementar algoritmos de balanceamento dinâmico de cargas nas suas aplicações

paralelas, provendo informações de como os recursos computacionais do sistema

distribuído estão sendo utilizados. vii



Abstrat
This work presents an object oriented tool for load monitoring in parallel sys-

tems. This tool was developed with intention to easy the parallel programming

in distributed systems like NOWs (Networks of Workstations)and Computational

Grids, because this type of programming is more difficult than the sequential and,

therefore, it does not stimulate new programmers to developparallel softwares.

One of the most important reasons why parallel programming is difficult is the

worry about load balancing where the purpose is to maximize the use of the com-

putational resources of the distributed system. Another reason for the programmer

of parallel softwares to worry about load balancing is the performance, which is

drastically affected with the load imbalance of the system.With respect to the

time where the decisions of load balancing are made, the loaddistribution algo-

rithms can be static, done at compilation time, or dynamic, done at execution time.

Although the static algorithm does not generate overhead atexecution time, the

dynamic one is a better choice, because it adapts well to any situation. Thus, the

monitoring system appears as a tool to aid the programmer whodesires to imple-

ment dynamic load balancing algorithms in his or her parallel softwares, provid-

ing information on how the computational resources of the distributed system are

being used.

viii



Capítulo1Introdução
Nas últimas décadas, o desempenho e a capacidade dos microprocessadores têm

crescido rapidamente, todavia as exigências das aplicações cresceram ainda mais

do que a sua velocidade de operação. Meteorologistas queremprever o tempo

com bastante precisão; farmacêuticos querem criar remédios usando computado-

res, reduzindo a necessidade de testá-los em cobaias; engenheiros querem usar

computadores em todas as fases do desenvolvimento de aviões, sem ter que criar

protótipos para testá-los em túneis de vento. Assim, apesarde todo esse poder

computacional disponível atualmente, apenas um computador não tem sido su-

ficiente para muitas aplicações, especialmente nas áreas científica, tecnológica e

industrial.

Uma maneira de resolver esse problema seria melhorar a velocidade dos pro-

cessadores e dos outros componentes de maneira a oferecer a potência computaci-

onal requerida pelas aplicações “pesadas” (que exigem altopoder computacional).

Mesmo que isso ainda seja possível, futuros progressos estarão limitados pela ve-

locidade da luz, pelas leis da termodinâmica e pelo alto custo de fabricação dos

processadores. Além disso, a potência computacional necessária pode não es-

tar pronta no momento desejado. Uma solução mais viável e de baixo custo é

conectar vários processadores e coordenar seus esforços. Osistema resultante é1
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conhecido como computador paralelo e permite a execução de programas concor-

rentemente.

Dentre os vários tipos de sistemas paralelos, a melhor escolha para aplicações

pesadas são os multiprocessadores de memória distribuída,ou seja, o sistema des-

crito acima (para uma discussão mais aprofundada ver [4]). Os motivos que deter-

minam tal escolha são o baixo custo e a escalabilidade (facilidade de expansão).

Além disso, esse tipo de sistema tem proporcionado um dos melhores desempe-

nhos, como pode ser visto em [5]. Exemplos muito importantes desse sistema são

osclustersde computadores do tipo Beowulf [6] e Grid computacional [7].

Em termos dehardware, o processamento paralelo já atingiu um bom nível

de maturidade que permite seu amplo uso em diversas aplicações. Entretanto, a

maioria dos sistemas paralelos tem sido usada para aumento do throughputou

redução do tempo de resposta a múltiplos usuários. A razão para isto é bem clara:

a programação de multiprocessadores de memória distribuída é bem mais difícil

do que a de máquinas seqüenciais ou de memória compartilhada. Isso ocorre

porque, na programação paralela, é necessário se preocuparcom as diversas linhas

de controle, executando simultânea e concorrentemente, e com as suas interações.

Além disso, há uma preocupação muito grande com o desempenho, pois é a única

forma de se justificar a complexidade adicional do código.

Um dos fatores que limitam o desempenho é o desbalanceamentode carga

computacional entre os processadores. Em multiprocessadores de memória distri-

buída, esse fator torna-se muito importante devido ao uso deredes de interconexão

“lentas”, se comparadas com os microprocessadores de alto desempenho; logo a

granularidade utilizada deve ser alta para atingir boa eficiência. Com granulari-

dade alta, as variações estatísticas da cargas tendem a ser altas também, sendo difí-

cil otimizar a distribuição de cargas entre os processadores, principalmente diante

das variações dinâmicas de carga (em tempo de execução). Além do problema da
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granularidade, em sistemas heterogêneos (computadores com desempenhos dife-

rentes, como ocorre emGrids computacionais), há a dificuldade adicional de se

atribuir a carga proporcional ao desempenho de cada computador.

A fim de garantir um desempenho satisfatório em computadoresparalelos, é

necessário um bom sistema debalanceamento de cargasentre os processadores.

Este constitui um dos maiores desafios da computação paralela nos últimos anos,

pois cada aplicação exige um tipo específico de balanceamento e desenvolver um

sistema geral torna-se muito difícil.

O balanceamento de cargas implica na atribuição de carga (quantidade de ta-

refas ou de dados) proporcional ao desempenho de cada processador. Essa atri-

buição pode serestática– realizada em tempo de compilação, oudinâmica–

realizada durante a execução. Embora o balanceamento estático não gere sobre-

carga (durante a execução), o dinâmico é melhor para ambientes multi-usuários

em que a carga muda em tempo de execução. Portanto, é preferível que o sistema

de balanceamento de cargas seja dinâmico.

Na construção de um sistema de balanceamento dinâmico de carga, é essencial

a existência de um sistema de monitoramento, que seja responsável pela obtenção

de informações como uso de CPU, de memória, de rede, etc, as quais serão uti-

lizadas pelo sistema de balanceamento dinâmico de carga para tomar as devidas

decisões de rebalanceamento. Deste modo, em tempo de execução, é possível sa-

ber quais processadores estão ocupados e quais estão ociosos. Na verdade, tendo

um histórico da variação da carga de cada processador, é possível saber quais estão

mais ocupados e quais estão menos. Portanto, é possível fazer um balanceamento

de carga mais refinado, e não só redistribuir a carga dos que estão ocupados para

os desocupados.

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de monitora-

mento de carga computacional de sistemas distribuídos comoclustersde computa-
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dores eGrids computacionais. Deste modo, sabendo a carga de cada computador

de um sistema paralelo, o programador poderá distribuir eficientemente as cargas

entre eles em tempo de execução, embora essa seja uma tarefa difícil mesmo para

os mais experientes.

O monitoramento de cargas também pode ser útil para o escalonamento de

processos em sistemas distribuídos, em que a informação de carga dos processa-

dores é importante para tomar as devidas decisões de distribuição de processos

entre os processadores (esta constitui a política de informação no escalonamento

de processos, conforme será visto no capítulo3).

O sistema de monitoramento foi desenvolvido utilizando-seo modelocli-

ente/servidor, em que o servidor é responsável pela obtenção das informações

de carga de cada computador e o cliente é o que pede essas informações remo-

tamente. Um tipo de cliente possível é uma central de informações de cargas de

todos os computadores de um sistema distribuído. Neste caso, quando o progra-

mador desejar saber quais computadores estão mais ocupadossob um determi-

nado tipo de carga, basta acessar os dados obtidos pela central.1.1 Organização da dissertação
Capítulo 2 Neste capítulo será realizada uma breve introdução à computação

paralela, expondo as arquiteturas mais comuns e as que predominam atu-

almente, as questões relacionadas com a programação paralela, como algu-

mas ferramentas e linguagens existentes, e algumas medidasde eficiência

das aplicações paralelas.

Capítulo 3 Este capítulo será uma revisão da literatura sobre distribuição de

cargas em sistemas distribuídos e procurará expor as dificuldades envolvidas

na construção de um sistema de balanceamento de cargas e mostrar onde um
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sistema de monitoramento de cargas é necessário.

Capítulo 4 Neste capítulo, o sistema de monitoramento de cargas desenvolvido

neste trabalho de mestrado será descrito em detalhes, justificando as ferra-

mentas utilizadas e explicando as partes mais importantes desse sistema.

Capítulo 5 Neste capítulo, descrever-se-á como foi testado o sistema de monito-

ramento de cargas e discutir-se-ão os resultados obtidos nos testes.

Capítulo 6 Este capítulo abordará as conclusões deste trabalho e apresentará

propostas para a sua continuação e trabalhos futuros.



Capítulo2Computação Paralela
Na década de 1980, acreditava-se que o desempenho computacional seria me-

lhorado através da criação de processadores mais rápidos e mais eficientes. No

entanto, essa idéia foi desafiada pelo processamento paralelo, cuja essência con-

siste em conectar dois ou mais computadores para resolver, conjuntamente, um

problema computacional.

No começo da década de 1990, houve uma tendência de migração dos super-

computadores paralelos proprietários (supercomputadores vetoriais e processado-

res fortemente paralelos) para redes de computadores (PCs/workstations/SMPs).

Isso ocorreu devido ao desenvolvimento rápido dos componentes de alta perfor-

mance para PCs/workstationse das redes de intercomunicação. Essas tecnologias

permitiram às redes e aosclustersde computadores se tornarem a melhor escolha

em custo-desempenho para a computação paralela.

Neste capítulo, serão apresentados: os diferentes tipos decomputadores para-

lelos numa breve descrição de suas arquiteturas, além de mencionar as arquiteturas

mais comuns atualmente e a sua relação com o balanceamento decargas; os pro-

blemas presentes no desenvolvimento desoftwaresparalelos e uma metodologia

para ajudar nessa tarefa; as ferramentas e as linguagens para programação para-

lela disponíveis atualmente; e algumas medidas de desempenho para programas6
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paralelos.2.1 Arquitetura de omputadores paralelos
Com o avanço da tecnologia emhardwaree da computação paralela, foram pro-

postas diferentes maneiras de se conectar os recursos computacionais, criando-se

diferentes arquiteturas paralelas. Cada arquitetura apresenta características pró-

prias, porém, sempre com o intuito de buscar melhores desempenhos. Para acom-

panhar o desenvolvimento das arquiteturas paralelas e agrupar computadores para-

lelos com características comuns, foram propostas algumasclassificações, dentre

elas a de Flynn (1972) [8]. A classificação de Flynn, embora antiga, é ampla-

mente utilizada e se baseia no fluxo de instruções e no fluxo de dados, originando

quatro categorias: SISD (Single Instruction Stream, Single Data Stream), SIMD

(Single Instruction Stream, Multiple Data Stream), MISD (Multiple Instruction

Stream, Single Data Stream) e MIMD (Multiple Instruction Stream, Multiple Data

Stream).

O esquema conhecido como SISD é utilizado apenas para máquinas clássi-

cas de Von Neumann no qual existe uma única seqüência de instruções e uma

única seqüência de dados. Já as máquinas SIMD têm apenas uma unidade de

controle que trata uma instrução de cada vez, mas possuem várias unidades de

processamento que podem executar essa instrução em vários conjuntos de dados

simultaneamente.

A categoria MISD é muito estranha, pois pressupõe que váriasinstruções ope-

rem sobre o mesmo dado. Não existe nenhum computador que possa ser classifi-

cado nessa categoria. Já as máquinas MIMD são um conjunto de processadores

independentes que processam dados diferentes. A maioria dos computadores pa-

ralelos atuais pertence a esta categoria.
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Arquiteturas de máquinas 
       paralelas

SISD

(Von Newmann)

Processador
 vetorial

Processador
 matricial

Multicomputadores

SIMD MISD

?

MIMD

COWUMA NUMA COMA MPP

Multiprocessadores

Figura 2.1: Taxionomia para máquinas paralelas. Fonte [1℄.
Com o intuito de melhorar a taxionomia de Flynn, Tanenbaum [1] estendeu-a,

conforme mostra a figura2.1. As máquinas SIMD foram subdivididas em dois

subgrupos: processadores matriciais e vetoriais. Nos doistipos, uma instrução

simples resulta em operações idênticas sendo executadas emdados diferentes.

Nas máquinas vetoriais, um processador simples funciona como um computador

SIMD. Embora não estritamente um computador paralelo no sentido de várias má-

quinas trabalhando juntas, processadores vetoriais realizam operações em paralelo

de um modo que, às vezes, é descrito como “paralelismo de dados”. Em contrapar-

tida, processadores matriciais compreendem um grande número de processadores

muito simples. Este tipo de máquina não é muito popular atualmente [4].

A categoria MIMD foi dividida em multiprocessadores, máquinas com me-

mória compartilhada, e multicomputadores, máquinas com mecanismo de troca

de mensagens. Quanto à maneira como a memória compartilhadaé implemen-

tada, os multiprocessadores são subdivididos em três tipos: UMA (Uniform Mem-

ory Access, acesso uniforme à memória), NUMA (NonUniform Memory Access,

acesso não-uniforme à memória) e COMA (Cache Only Memory Access, acesso



2.1. Arquitetura de omputadores paralelos 91.51.0Tabela 2.1: Computadores mais rápidos do mundo. Fonte [3℄Período Superomputador Veloidade Loalização1943�1944 Colossus Blethley Park, England1945�1950 Manhester M. I University of Manhester, England1950�1955 MIT Whilwind Massahusetts Inst. of Teh., Cambridge1955�1960 IBM 7090 210 KFLOPS U.S. Air Fore, Rome, NY1960�1965 CDC 6600 10.2 MFLOPS Lawrene Livermore Lab., California1965�1970 CDC 7600 37.3 MFLOPS Lawrene Livermore Lab., California1970�1975 CDC Cyber 761975�1980 Cray-1 160 MFLOPS Los Alamos Nat. Lab., New Mexio1980�1985 Cray X-MP 500 MFLOPS Los Alamos Nat. Lab., New Mexio1985�1990 Cray Y-MP 1.3 GFLOPS Los Alamos Nat. Lab., New Mexio1990�1995 Fujitsu N. W. T. 236 GFLOPS Nat. Aerospae Lab.1995�2000 Intel ASCI Red 2.15 TFLOPS Sandia Nat. Lab., New Mexio2000�2002 IBM ASCI 7.23 TFLOPS Lawrene Livermore Lab., California2002�2003 Earth Simulator 35 TFLOPS Yokohama Inst. for E. S., Japan
à memória somente por intermédio dacache).

A outra categoria de MIMD, os multicomputadores, ao contrário dos multipro-

cessadores, não possuem memória compartilhada no nível de arquitetura. Neste

sistema, cada processador possui sua própria memória, a qual não pode ser aces-

sada diretamente pelos outros processadores. O processamento paralelo é, então,

facilitado por passagem explícita de mensagens que será discutida mais tarde.

Os sistemas multicomputadores podem ser divididos em duas categorias: siste-

mas MPP (Massively Parallel Processors, processadores fortemente paralelos),

ou NOW (Network Of Workstations, redes de computadores), COW (Cluster Of

Workstations, clusterde computadores) eGrids computacionais. NOWs e COWs

são os sistemas formados por computadores pessoais interligados por intermé-

dio de redes comerciais. JáGrids computacionais [7] são redes de computadores

geograficamente distribuídas e administração separada.

Dentre os computadores paralelos desenvolvidos, os mais importantes atual-
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mente são os MIMD: multiprocessadores, ou computadores de memória compar-

tilhada e os multicomputadores, ou computadores de memóriadistribuída. Um

caso especial é oEarth Simulator[9], pois, além de ser o computador mais rápido

do mundo [5] com desempenho superior a 35 Tflops/s (a tabela2.1mostra os com-

putadores mais rápidos do mundo ao longo do tempo), é um computador paralelo

do tipo MIMD constituído de computadores vetoriais, ao invés de computadores

seqüenciais como ocorre com os multicomputadores. E, dentre os computadores

MIMD, os multicomputadores (NOWs, COWs eGrids computacionais) vêm se

tornando a melhor escolha em computação de alto desempenho,devido aos moti-

vos expostos no começo deste capítulo: melhor custo-desempenho, escalabilidade

(facilidade de expansão) e a existência de ferramentas de programação para esses

sistemas como MPI, as quais serão discutidas mais tarde.

Nesses sistemas, como o custo de comunicação entre os computadores é alto

(em relação ao poder de processamento deles), é necessário dividir a aplicação pa-

ralela em pedaços grandes (granularidade alta) a fim de melhor aproveitar o poder

de processamento de cada computador, reduzindo a quantidade de comunicação

entre eles. Com isso, fica difícil distribuir igualmente a quantidade de trabalho

(carga) entre os computadores. Além disso, Livny e Melman [10] mostraram que

até em sistemas homogêneos, pelo menos um computador é provável estar oci-

oso enquanto os outros estão sobrecarregados por causa das flutuações estatísticas

na criação de tarefas nos computadores e os requerimentos dessas tarefas. Essa

dificuldade se agrava ainda mais em sistemas multi-usuáriosformados por com-

putadores heterogêneos em que é impossível prever a variação da carga em tempo

de compilação (antes da aplicação ser executada).
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2.2 Programação paralela
Embora a tecnologia de sistemas distribuídos esteja sendo desenvolvida, o desen-

volvimento de aplicações paralelas é realmente uma tarefa difícil. Primeiro, a

programação paralela é muito dependente da arquitetura e das ferramentas dis-

poníveis. Segundo, os programadores desoftwaresparalelos precisam se pre-

ocupar com problemas não presentes na programação seqüencial como: não-

determinismo, comunicação, sincronização, distribuiçãoe particionamento de da-

dos, balanceamento de cargas, tolerância a falhas, heterogeneidade, memória dis-

tribuída ou compartilhada,deadlockse condições de corrida.

Realmente, não existe “receita” fácil para o desenvolvimento desoftwarespa-

ralelos. De uma maneira simples, desenvolver uma aplicaçãoparalela significa

dividir o problema em partes que podem ser executadas em paralelo. Entretanto,

há uma metodologia criada por Ian Foster [11] que maximiza o leque de opções,

provê mecanismos para cálculo de alternativas e reduz a quantidade de escolhas

erradas. Tal metodologia permite ao programador se preocupar com questões in-

dependentes de máquina, como concorrência, nos estágios iniciais do desenvolvi-

mento, e com aspectos específicos de máquina nos estágios finais. Como sugerido

por Ian Foster, esta metodologia se divide em quatro estágios distintos:

Particionamento– decomposição dos dados e/ou dos cálculos em várias tarefas

pequenas;

Comunicação– estudo do fluxo de informações e da coordenação entre as tare-

fas criadas no estágio anterior;

Aglomeração– agrupamento das tarefas dos estágios anteriores em tarefas mai-
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ores a fim de melhorar o desempenho e reduzir o custo de desenvolvimento;

Mapeamento– alocação das tarefas nos processadores de maneira a maximizar

o uso dos recursos do sistema (como por exemplo, uso de CPU).

As decisões de mapeamento podem ser tomadas estaticamente (em tempo de

compilação, antes da execução do programa) ou dinamicamente (em tempo de

execução) através de métodos de balanceamento de cargas, como será discutido

no capítulo3.

A programação paralela é realmente uma tarefa muito difícilmesmo para

quem é experiente na área, e a preocupação com balanceamentode cargas é uma

questão fundamental para obter alto desempenho. Na próximaseção, serão apre-

sentadas algumas ferramentas e linguagens para programação paralela e o que elas

fazem com relação ao balanceamento de cargas.2.3 Ferramentas e linguagens para programa-ção paralela2.3.1 Biblioteas de omuniação entre proessos
Esta é a forma mais utilizada em programação paralela. Nestemétodo, é fornecido

ao programador um conjunto de rotinas que permite realizar acomunicação e

sincronizar a operação entre processos outhreadsdistintos. Exemplos típicos e

importantes são o padrão MPI [12] de comunicação por passagem de mensagens

e o PosixThreads[13, 14] de comunicação por memória compartilhada.

Como estão próximos da implementação emhardware(por exemplo, um pro-

cesso de MPI pode corresponder a um processo do sistema operacional e uma

mensagem MPI pode corresponder ao envio de dados pela rede) esses métodos
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têm implementação facilitada e permitem atingir bons desempenhos, o que justi-

fica sua preferência atualmente. Entretanto seu baixo grau de abstração dohard-

ware dificulta consideravelmente o desenvolvimento de sistemasparalelos. De

fato, o programador MPI precisa se preocupar não só com algoritmo paralelo,

mas também com detalhes como: o instante em que uma comunicação deve ocor-

rer (tanto do lado do remetente como do lado do destinatário); quais os dados a

enviar (seu tipo, quantidade elayoutem memória); se a comunicação deve ser blo-

queante (retorna apenas quando a comunicação foi efetuada)ou não-bloqueante

(retorna imediatamente); qual o número do processo onde os dados se encontram

ou para o qual os dados se destinam; se a mensagem que está sendo enviada não

pode ser confundida com outra mensagem enviada ao mesmo processo. Isso faz

com que a implementação, mesmo de algoritmos paralelos simples, seja complexa

e sujeita a erros, consumindo muito tempo na implementação edesencorajando a

experimentação com algoritmos diferentes.

Para lidar com o balanceamento de cargas, o programador deveem geral im-

plementar em seu código os mecanismos necessários para um bom resultado, por

exemplo, através da análise da quantidade de cálculos efetuada por cada processo

e da migração de tarefas para outros processadores quando necessário, ou usando

técnicas de distribuição cíclica das tarefas entre os processadores. Em suma, não

existe nenhum sistema de apoio para ajudar no balanceamentode cargas usando

esse tipo de biblioteca; fica, portanto, a cargo do programador realizar tal tarefa.2.3.2 Compiladores paralelizantes
Aqui a idéia é facilitar ao máximo o trabalho do programador,e aproveitar a

grande quantidade de códigos seqüenciais existentes. Um compilador especial

pega um código escrito sem preocupação com paralelismo e tenta extrair, atra-

vés de análises de dependência e de diversas técnicas [15], um código paralelo.
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Exemplos de compiladores paralelizantes são o SUIF [16] e o PARADIGM [17].

Apesar da inegável vantagem em termos de programação e reaproveitamento

de código, este método tem se mostrado longe de ótimo devido àdificuldade de

extração de paralelismo eficiente de um código seqüencial. De fato, ao escrever

um código seqüencial o programador elimina diversas características de concor-

rência presentes originalmente no problema, que não podem ser recuperadas a

partir do código apresentado (pois o compilador é forçado a manter a semântica

do código para evitar a introdução de erros).

Com relação ao balanceamento de cargas, este é raramente considerado no

processo de paralelização e, quando o é, isto só ocorre para oparalelismo de gra-

nularidades muito baixas e em tempo de compilação, inadequadas para a execução

emclustersou emGrids computacionais.2.3.3 Linguagens de paralelismo implíito
Uma forma de solucionar o problema da eliminação de paralelismo durante a pro-

gramação, citado anteriormente, é utilizar-se de linguagens que não forçam uma

semântica seqüencial. Dentre essas linguagens têm-se as linguagens funcionais

(por exemplo, Haskell [18] e Sisal [19]) e as linguagens lógicas (por exemplo,

Prolog [20]). Essas linguagens evitam a seqüencialização não especificando a or-

dem em que as operações devem ser executadas mas sim as relações semânticas

entre essas operações. Desta forma, a extração do paralelismo é mais simples. En-

tretanto conseguir paralelismo eficiente em máquinas atuais (que requerem bom

balanceamento de cargas e granularidade grossa) continua um desafio, como de-

monstrado por recentes propostas de inserção de alguma forma de paralelismo

explícito em linguagens desse tipo [21, 22].

Apesar de facilitar o trabalho do compilador paralelizante, esta solução não

ajuda a atingir o objetivo de uma boa distribuição de cargas,já que os mesmos



2.3. Ferramentas e linguagens para programação paralela 15
problemas da paralelização de códigos seqüenciais permanecem.2.3.4 Linguagens de paralelismo explíito
Para evitar os problemas de tentativa de extração automática de paralelismo e ao

mesmo tempo evitar a programação em nível de detalhes muito baixo, diversas lin-

guagens de programação com paralelismo explícito foram propostas (ver [23] para

um revisão relativamente recente). Essas linguagens variam amplamente quanto

à abstração de paralelismo oferecida ao programador. Será citado aqui apenas um

grupo importante, que explora a semelhança entre processosque se comunicam e

objetos em um linguagem orientada a objetos: um objeto encapsula estado interno

do meio exterior e somente interage com outros objetos por meio de chamadas de

métodos (denominados em orientação a objetosenvio de mensagens). Assim,

essas linguagens abstraem paralelismo considerando objetos como unidades de

execução paralela e realizando sincronização e comunicação entre os diferentes

objetos por meio de seus métodos. Um exemplo é a linguagem Mentat [24]. Entre

os problemas com essa abordagem pode-se citar:

1. A necessidade de aprender uma nova linguagem é um poderosoinibidor,

que somente será de pouca importância se os benefícios adicionais oferece-

rem compensação suficiente;

2. O desenvolvimento de uma linguagem com uma semântica coerente, clara

e poderosa é uma tarefa difícil, o que inibe mudanças na linguagem, neces-

sárias para adaptá-las a diferentes condições arquiteturais;

3. Não existe na comunidade da área, em parte devido à grande diversidade de

aplicações de processamento paralelo, um consenso sobre que tipo de cons-

trução semântica pode ser incorporado com vantagens a uma linguagem, de
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forma a permitir a geração de código eficiente e ao mesmo tempofacilitar

o desenvolvimento dos programas.

Com respeito ao balanceamento de cargas, essas linguagens costumam tomar

uma de duas atitudes: ou deixam o trabalho por conta do programador (que deve

se preocupar, então, com o problema como se estivesse programando em um nível

mais baixo de abstração) ou então fornecem sistemas de execução que permitem a

criação de objetos independentes que podem ser executados em qualquer proces-

sador, e determinam apenas em tempo de execução onde cada objeto deve execu-

tar. No primeiro caso, o problema continua não resolvido, apesar de sua solução

pelo programador poder ser facilitada; no segundo caso, para desenvolver uma

boa distribuição de cargas o programador deve apenas conseguir descrever seu

problema em termos de uma quantidade suficientemente grandede tarefas inde-

pendentes, de forma que uma quantidade mais ou menos igual decarga possa ser

distribuída pelo sistema para cada processador. No segundocaso, infelizmente,

em geral, não são dados aos programadores elementos para influenciar a distribui-

ção das tarefas, o que pode levar a distribuições sub-ótimaspara casos especiais,

situação que poderia ser evitada através da intervenção do programador.2.3.5 Sistemas voltados a área espeí�a
Nesta categoria, incluem-se os sistemas que apresentam umabiblioteca de rotinas

e, possivelmente, ambientes de desenvolvimento para auxiliar a implementação

de códigos paralelos para programas de um dado tipo, podendoeste ser de caráter

mais geral ou mais específico. Um exemplo de sistema de caráter mais geral é a

biblioteca ScaLapack [25], voltada a problemas que possuem cálculos baseados

em matrizes; um exemplo de sistema de caráter mais específicoé Cactus [26],

inicialmente desenvolvido para estudos de relatividade numérica e que está sendo

expandido para aplicações mais gerais. Este tipo de soluçãoé promissor, pois
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permite associar desempenho com facilidade de programação. O problema é a

dificuldade de reutilização do esforço para outras áreas de aplicações.

Neste caso, a tarefa de balanceamento de cargas fica por contado programador

das bibliotecas, sendo que o usuário precisa apenas cuidar para que a execução

de outras partes de seu código não influenciem o balanceamento de cargas das

rotinas utilizadas. O problema com esta solução é que ela serve apenas para casos

individuais, cujos algoritmos já tenham sido implementados e otimizados. Para

um programador que precise desenvolver um novo código ou umaversão um tanto

diferente dos existentes não é fornecido nenhum apoio.2.4 Medidas de desempenho de algoritmos pa-ralelos
Speedupe eficiência são duas maneiras de se medir o desempenho de algoritmos

paralelos [11]. Speedupé a razão entre o tempo de execução da versão seqüencial

de um programa em um processador e o tempo de execução do mesmoprograma

(versão paralela) emp processadores. SeTp é o tempo de execução de um pro-

grama paralelo emp processadores eT0 é o tempo de execução do algoritmo

seqüencial mais rápido em um processador simples,Sp, o speedupdep processa-

dores, é dado por:

Sp =
T0

Tp

(2.1)
Note que essa definição despeedupcompara apenas um algoritmo paralelo

com o algoritmo seqüencial mais rápido de um dado problema. Uma definição

alternativa fornece a razão entre o tempo de execução de um programa paralelo

em p processadores e o de1 processador. De qualquer forma, o ideal é que o

speedupvarie linearmente com o número de processadores, ou seja, ospeedupde
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p processadores sejap.

Uma outra forma de medir o desempenho de um algoritmo paralelo é atra-

vés da eficiência, uma medida do uso efetivo dohardware, igual à razão entre o

speedupdep processadores ep. SeSp é ospeedupe p é o número de processa-

dores, então a eficiência,Ep, é dada por:

Ep =
Sp

p
(2.2)

Um Ep próximo de1 significa que o programa paralelo é escalável. Próximo

de zero, porém, indica que o programa paralelo é pouco escalável. Podem aconte-

cer casos em que ospeeduptenda a um certo limite a partir do qual, o uso de mais

processadores não reduz muito o tempo de execução de um programa paralelo.

Nesse caso, a eficiência tende a zero, logo o programa é pouco escalável.2.5 Resumo do Capítulo
Neste capítulo, foi indicado que os computadores paralelosque predominam atu-

almente são os NOWs, COWs eGrids computacionais devido à relação custo-

desempenho, escalabilidade e a existência de ferramentas portáveis como MPI e

o que isso implica no tamanho da cargas a serem divididas entre os computado-

res. Em seguida, foram apresentadas as questões que dificultam a programação

paralela e uma metodologia para desenvolversoftwaresparalelos. Foi visto que

a programação paralela não é uma tarefa fácil e que há uma necessidade muito

grande de desenvolver ferramentas para auxiliar o programador nesse empreendi-

mento como um sistema de balanceamento de cargas já que as ferramentas e as

linguagens existentes para programação paralela não dão conta disso. O balance-

amento de cargas é o assunto a ser discutido no próximo capítulo.



Capítulo3Balaneamento de Cargas
3.1 Considerações iniiais
Inicialmente, é necessário definir o significado de balanceamento de cargas. Do

dicionário Aurélio [27], balancear significa: balançar, equilibrar, contrapesar, con-

trabalançar. Tal significado se encaixa perfeitamente no contexto de computação

paralela no qual balanceamento de cargas significa equilibrar as cargas entre os

processadores. O objetivo de um algoritmo de balanceamentode cargas é maxi-

mizar a utilização dos recursos computacionais (processadores) a fim de obter alto

desempenho [28]. Entretanto, balanceamento de cargas é apenas um dos objetivos

de um algoritmo de escalonamento de processos. Já o conceitode carga computa-

cional diz respeito ao quanto os recursos computacionais (como, CPU, memória,

etc) estão ocupados.

Outra questão importante no processo de distribuição de cargas é diferenciar

balanceamento de cargas(Load balancing) decompartilhamento de cargas(Load

Sharing) [28]. O primeiro tenta garantir que cada processador do sistemarealiza

a mesma quantidade de trabalho em qualquer instante. Pode ser necessária a mi-

gração de processos de uma máquina para outra até mesmo no meio da execução

para garantir carga igual entre os processadores. A sobrecarga imposta por um19
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algoritmo de balanceamento de cargas pode contrabalançar qualquer melhora ga-

nha no desempenho por esse esquema por causa do custoso processo de migração

de processos. O segundo é uma versão mais simples do primeiroo qual tenta ini-

ciar um processo novo no processador menos ocupado, sem migrar processos no

meio da execução. Embora compartilhamento de cargas não garanta distribuição

equilibrada de cargas entre os nós do sistema, ele é mais simples de implementar

e pode acomodar com mais facilidade a heterogeneidade do sistema.

Nesse contexto de distribuição de cargas entre os processadores, essas duas

formas de migração de processos são geralmente conhecidas como preemptiva

e não-preemptivarespectivamente. Naturalmente, migração não-preemptivade

processos pode ser mais facilmente implementada do que a preemptiva, pois a

segunda requer a checagem do estado de um processo já em execução e, então,

transferir esse estado para a máquina destino. Esse é um problema realmente

muito difícil se as duas máquinas envolvidas no processo de transferência tive-

rem arquiteturas diferentes. Além disso, esse processo é muito custoso porque o

estado completo (o qual pode ser muito grande) tem de ser transferido. Estudos

têm mostrado que a sobrecarga adicional restringe severamente os benefícios do

desempenho obtido pela transferência preemptiva de processos se comparado à

migração não-preemptiva de processos [29]. Migração não-preemptiva de proces-

sos não impõe esse custo adicional, pois somente as tarefas recém-submetidas são

transferidas para as outras máquinas.

Os esquemas de distribuição de cargas são geralmente divididos em:política

e mecanismo. A política é o conjunto de escolhas que são feitas para distribuir as

cargas. O mecanismo realiza a distribuição física das cargas e provê qualquer in-

formação requerida pelas políticas (uma útil analogia é a separação mente-corpo).

Este capítulo se preocupará apenas com as políticas de migração de processos,

pois são elas que regem os processos de distribuição de cargas e que podem utilizar
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o sistema de monitoramento de cargas desenvolvido neste trabalho de mestrado.3.2 Polítias para o ompartilhamento de ar-gas
O escalonamento de tarefas de um sistema distribuído que implementa comparti-

lhamento de cargas precisa de dois componentes: umdistribuidor (allocator) e um

escalonador(scheduler) [30]. O distribuidor é responsável por decidir onde uma

tarefa deve ser executada e o escalonador, quando ela deve ser executada. Em

sistemas distribuídos, geralmente cada nó possui seu próprio escalonador, pois

seu sistema operacional já faz isso, ao passo que as decisõesmais importantes de

atribuir uma tarefa a um nó são realizadas pelo distribuidor. O distribuidor e o

escalonador implementam a política de distribuição e a de escalonamento respec-

tivamente.

A política de distribuição tenta distribuir toda a carga do sistema para seus

nós individuais, transferindo processos entre eles. Já a política de escalonamento

pode funcionar da mesma forma que a do sistema operacional: checar o conjunto

de processos disponíveis em execução e escolher o processo mais adequado para

executar a fim de maximizar othroughputtotal. Como o escalonamento geral-

mente é feito pelo sistema operacional (algumas exceções são possíveis, como

co-escalonamento [31, 32]), o restante desta seção se concentrará apenas nas po-

líticas de distribuição.

De fato, a política de distribuição não desempenha migraçãode processos.

Ela apenas ajuda o mecanismo de migração de processos provendo informações

do tipo: quando um nó precisa tentar migrar um processo, qualprocesso deve ser

esse, qual nó deve receber esse processo, etc. Além disso, osmódulos de cada nó

que implementam tais políticas trocam informações sobre o estado atual da carga
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dos outros nós a fim de tomar decisões mais adequadas.3.2.1 Propriedades desejáveis para as polítias
Os objetivos de uma política de distribuição de cargas dependem das metas do

usuário. Tais objetivos podem ser: maximizar a utilização dos recursos (como

CPU); minimizar o tempo de resposta médio de processos; minimizar a razão de

resposta de processos; minimizar sobrecarga de intercomunicação entre proces-

sos; aumentarthroughput; tornar o sistema tolerante a falhas; entre outros. Além

desses objetivos, uma política deve ser de implementação simples e sensível às

mudanças de cargas do sistema.3.2.2 Medidas de arga omputaional
Medir a carga dos processadores num sistema distribuído é umdos processos

mais importantes de um algoritmo de distribuição de cargas etambém um dos

mais difíceis. Geralmente, a carga de um nó é medida em termosdo índice de

carga, como definido em [28]. Vários tipos de medidas foram estudados como:

tamanho da fila de processos de cada processador, média dessafila sobre um certo

período de tempo, a quantidade de memória disponível, utilização da CPU, atraso

na comunicação, etc. Além disso, um bom candidato para índice de carga deve

ser fácil de se calcular e deve se correlacionar bem com o que se quer otimizar

(por exemplo, maximizar o uso dos recursos). Kunz [33] mostrou que índices de

carga simples são mais efetivos e que um dos mais efetivos é o tamanho da fila de

processos. Recentemente, Mello, Paiva e Trevelin [34] mostraram que o índice de

carga baseado na análise da utilização de CPU e de memória é também bastante

efetivo.

Em sistemas heterogêneos, os índices de carga de nós diferentes arquitetural-

mente devem ser ajustados a fim de serem comparados. Por exemplo, se dois
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processadores possuírem poderes computacionais diferentes, a utilização da CPU

deve ser dividida por seus respectivos poderes computacionais para seus índices

de carga serem comparados adequadamente.3.2.3 Componentes das polítias
Um algoritmo de compartilhamento de cargas pode ser dividido em quatro com-

ponentes:política de transferência, política de seleção, política de localizaçãoe

política de informação[28].

A política de transferência determina quando um nó se torna apropriado para

participar de uma transferência de processos, seja como remetente seja como des-

tinatário. A maioria dos algoritmos de compartilhamento decargas utilizapolítica

de limiarcomo política de transferência. Essa política designa um nócomo sendo

remetente se o seu índice de carga exceder um certo limiarT1 ou como sendo

destinatário se o seu índice de carga ficar abaixo de um outro limiar T2 (T1 ≥ T2).

Uma outra política de transferência possível é apolítica relativa, a qual define

dois nós como sendo remetente ou destinatário dependendo dadiferença relativa

entre os seus índices de carga.

Enquanto que a política de transferência determina que nó será o remetente, a

política de seleção determina qual processo do remetente deve ser transferido. No

caso mais simples de migração não-preemptiva de processos,a política de seleção

escolhe o processo mais recente a ser executado no remetentepara ser transferido.

No caso de migração preemptiva de processos, a política de seleção deve escolher

processos menores (de maneira que a sobrecarga originada natransferência seja

pequena), de vida longa (de maneira que justifique a sobrecarga de transferência)

e que façam poucas chamadas de sistema dependentes do remetente.

A política de localização se encarrega de encontrar um parceiro (destinatário)

para o remetente. Uma política de localização muito comum é apesquisa(do
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inglêspolling). A pesquisa pode ser serial ou paralela com respeito a quantos

nós podem ser pesquisados em um determinado instante (pesquisa paralela requer

do sistema facilidades de passagem de mensagens demulti-castou debroadcast)

e aleatória ou baseada no vizinho mais próximo. Dentre as outras opções para

a política de localização estão os pedidos debroadcastem que um nó transmite

uma mensagem e o mais apto destinatário responde, tornando-se o parceiro do

remetente. Umapolítica centralizada, onde existe um coordenador para escolher

o parceiro para o remetente, também pode ser usada.

A política de informação é responsável por recolher informações dos nós do

sistema para ser usado nas decisões de distribuição de processos. O objetivo deste

componente é realizar decisões mais precisas, embora ele sobrecarregue o sistema.

Há várias questões relacionadas à política de informação, asaber, que informação

precisa ser coletada, onde essa informação deve ser guardada e quando realizar a

coleta.

Geralmente, a informação a ser coletada é somente a carga e osrecursos dis-

poníveis dos nós do sistema. A informação pode ser coletada por apenas um nó

(algoritmo centralizado) ou pode ser total ou parcialmentecoletada por todos os

nós (algoritmo descentralizado). A coleta de informação freqüente ajuda a tomar

melhores decisões de distribuição de cargas, todavia a sobrecarga no sistema é

maior. A coleta de informação pode ser:guiada pela demandaem que o nó re-

colhe informação sobre os outros somente quando necessário; periódica, em que

a informação é recolhida periodicamente; eguiada pelo estado do nó, em que os

nós transmitem a informação sobre seus estados quando eles mudam num certo

grau.
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Embora maximizar a utilização dos recursos seja um dos objetivos primordiais

de um algoritmo de compartilhamento de cargas, manter todasas condições ne-

cessárias para isso representa um dos maiores desafios para os programadores

desses algoritmos. Em geral, os algoritmos de compartilhamento de cargas têm

bom desempenho quando a carga do sistema é baixa, ao passo queo desempe-

nho diminui drasticamente com carga alta. Isso ocorre porque o tempo perdido

pelo distribuidor de tarefas em realizar uma “boa” distribuição de cargas pode ser

grande quando a carga do sistema é alta.

Na perspectiva teórica de enfileiramento de tarefas, quandoa taxa de chegada

de tarefas é maior do que a taxa que o sistema é capaz de processar, a fila do

processador cresce sem limites e tal sistema é chamado deinstável. No contexto

dos algoritmos de compartilhamento de cargas, o enunciado acima pode ser refeito

como “se a soma da carga devida à chegada de trabalhos externos ao sistema com a

carga devida à sobrecarga imposta pelo algoritmo de compartilhamento de cargas

for maior que a potência total de processamento do sistema, osistema se torna

instável...” [28].

Um algoritmo é ditoeficientesob um conjunto de condições se ele melhorar o

desempenho relativo ao sistema que não usa esse algoritmo. Na perspectiva algo-

rítmica, se um algoritmo executa ações inúteis indefinidamente, então ele é inefi-

ciente. Verifica-se que um algoritmo pode ser estável emboranão seja eficiente,

mas algoritmos eficientes são estáveis. Assim, é desejável que a solução de um

problema de distribuição de processos seja eficiente além deser estável [35, 36].
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Várias políticas de compartilhamento de cargas ou algoritmos de distribuição de

processos foram propostas no passado [30]. Como são muitos algoritmos diferen-

tes, uma classificação se faz útil para melhor compreender asquestões envolvidas

e para comparação entre eles. Várias foram as tentativas de classificação dos al-

goritmos de distribuição de processos desenvolvidas [37, 38, 39, 40, 41], todavia

aqui será apresentada apenas a proposta por Casavant e Khul [37] por ser uma das

mais usadas atualmente. A figura3.1mostra tal classificação. As próximas subse-

ções discutirão brevemente as várias opções de desenvolvimento dos algoritmos

de distribuição propostos nessa classificação.

Local Global

Dinâmica

Distribuição

Distribuída

Cooperativa

Estática

Aproximada

Sub−ótimaÓtima

Heurística

Aproximada

Sub−ótimaÓtima

Heurística

Não−cooperativa

Centralizada

Figura 3.1: Classi�ação da distribuição de argas.
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No nível mais alto da hierarquia, algoritmos gerais de distribuição de processos

são divididos em locais e globais. Os globais são, em geral, referenciados na lite-

ratura como os algoritmos de distribuição de processos entre os processadores de

um sistema distribuído. Os locais são os algoritmos usuais de escalonamento de

processos usados em sistemas operacionais centralizados,portanto sem importân-

cia nesta classificação.Estátia e dinâmia
A distribuição de processos entre os processadores pode serdinâmica ou estática,

dependendo do tempo em que a distribuição é feita. Distribuição estática é mais de

interesse teórico do que prático, pois assume que informação de carga do sistema

e os requerimentos de recursos de um programa estejam disponíveis no momento

de compilação do programa e, portanto, a escolha do processador que executará

um certo processo é decidido nesse instante. Distribuição dinâmica considera a

informação do estado atual e prévio do sistema para tomar as decisões de distri-

buição de processos e, portanto, prover melhores resultados do que a estática. Por

essa razão, não serão discutidas as subclassificações da distribuição estática.Distribuído e entralizado
Aqui, a preocupação é com quem toma as decisões de distribuição de processos.

Se a decisão for feita por apenas um nó, a distribuição é centralizada, ou se for

compartilhada por vários, ela é distribuída. Algoritmos centralizados são mais

simples de implementar, mas não escalam bem, pois o coordenador pode se tornar

o gargalo do sistema, além de ser um ponto crítico de falha, a qual não pode ser

tolerada em sistemas distribuídos.
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Os algoritmos distribuídos podem ainda ser subdivididos emcooperativos e não-

cooperativos. A questão aqui está relacionada com o grau de autonomia de cada

nó em determinar como os seus próprios recursos serão utilizados. No caso não-

cooperativo cada processador atua como entidade autônoma etoma decisões com

respeito ao uso de seus recursos, independente do efeito de sua decisão no resto do

sistema. No caso cooperativo, cada processador deve realizar a sua própria por-

ção da tarefa de distribuição, mas todos os processadores trabalham em conjunto

para o objetivo comum do sistema. Os algoritmos cooperativos podem ainda ser

classificados como ótimos ou sub-ótimos, dependendo da quantidade de informa-

ção relacionada com o estado do sistema e com os requisitos derecursos de um

processo serem conhecidos.Adaptável e não-adaptável
A subclassificação: adaptável e não-adapatável não pertence à classificação hie-

rárquica mas sim à plana [36], porém, devido à sua importância, merece destaque

aqui. Um algoritmo de distribuição adaptável é aquele no qual os algoritmos e os

parâmetros usados para implementar o algoritmo de distribuição mudam dinami-

camente de acordo com o comportamento prévio e atual do sistema. Um exemplo

de tal algoritmo adaptável seria considerar vários parâmetros para tomar as deci-

sões de distribuição. Em resposta ao comportamento do sistema, o algoritmo pode

começar a ignorar um dos parâmetros ou reduzir a sua importância se ele não es-

tiver provendo alguma informação útil ou até mesmo inconsistente com respeito

à mudança do estado do sistema.
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Esta seção apresentará alguns algoritmos simples distribuídos e heurísticos de

compartilhamento de cargas [28]. Em sistemas distribuídos nos quais as cargas

são imprevisíveis, a distribuição de processos entre processadores não pode ser

feita determinística ou matematicamente. Para desenvolver algoritmos de com-

partilhamento de cargas nesse caso, é necessário usar técnicas heurísticasad-hoc

para redistribuir as cargas entre os nós de uma maneira sensata e transparente.Iniiados pelo remetente
No caso de algoritmos iniciados pelo remetente, o processo de distribuição de car-

gas é iniciado pelo nó sobrecarregado (remetente) tentandoenviar uma tarefa para

um nó menos carregado (destinatário). Eager, Lazowska e Zahorjan [42] propuse-

ram três algoritmos distribuídos simples iniciados pelo remetente na tentativa de

implementar compartilhamento de cargas. Nesses algoritmos, cada nó mede sua

própria carga quando cria um novo processo e determina se se tornará sobrecar-

regado (política de transferência). Se sim, ele tenta localizar outro nó do sistema

para transferir o novo processo. A diferença entre os algoritmos está em como

localizar o nó candidato a destinatário (política de localização).

Política de localização aleatóriaAqui o processo é simplesmente transferido

para um nó qualquer escolhido aleatoriamente sem que haja troca de infor-

mações entre os nós do sistema. Esse processo de transferência pode se

provar inútil se o nó destinatário já estiver sobrecarregado. Se este for o

caso, o processo recebido é, então, transferido novamente para outro des-

tinatário. Isso pode provocar instabilidade no sistema, pois os nós podem

estar gastando a maior parte de seu tempo transferindo processos e não os

processando. A instabilidade pode ser resolvida limitandoo número de ve-
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zes que um processo pode ser transferido. Embora seja muito simples, este

algoritmo provê um ganho substancial em relação ao sistema sem compar-

tilhamento de cargas.

Política de localização com limiarO objetivo desta política de localização é

evitar transferências desnecessárias de tarefas da política de localização

aleatória. Isso é obtido pesquisando um nó (selecionado aleatoriamente)

e determinando se a transferência de uma tarefa para ele faria a sua fila de

processos exceder um limiarT . Se não, o processo é transferido para o

nó selecionado o qual deve aceitar o processo independente de seu estado

quando o processo finalmente for transferido. Do contrário,outro nó é se-

lecionado aleatoriamente e o processo de pesquisa se repete. Para manter a

sobrecarga baixa, o número de pesquisas realizadas deve serlimitado. Se

não for encontrado nenhum destinatário adequado dentro desse limite de

pesquisas, o remetente deve executar o processo. Por evitartransferências

inúteis de tarefas, a política de localização com limiar provê uma melhora

substancial no desempenho em relação à política com localização aleatória.

Política de localização da menor filaA política de localização de menor cami-

nho utiliza mais informação a respeito do estado do sistema do que as outras

e tenta escolher o melhor destinatário. Neste caso, um número fixo de nós

é selecionado aleatoriamente para obter o comprimento de sua fila de pro-

cessos. O destinatário será o nó com menor comprimento da filadesde que

a sua não exceda o limiteT após a transferência do processo. O remetente

só executará o processo se o comprimento da fila do destinatário escolhido

exceder o limiteT .

A melhora do desempenho obtido pela política de localizaçãoda menor fila

não é expressiva em relação à política de localização com limiar, logo a utilização
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de informação mais detalhada não necessariamente melhora de forma significativa

o desempenho do sistema.

O problema com algoritmos iniciados pelo remetente é a instabilidade quando

a carga do sistema é alta. Isso ocorre porque, neste estado, como é pouco pro-

vável encontrar nós ociosos, o remetente tem poucas chancesde encontrar um

destinatário apropriado. Além disso, a medida que a taxa de criação de processos

aumenta, a taxa de procura por um destinatário também aumenta, podendo chegar

a um ponto em que o custo de realizar o compartilhamento de cargas é mais alto

que os seus benefícios.Iniiados pelo destinatário
Nos algoritmos iniciados pelo destinatário, quando um nó setorna ocioso ele tenta

obter um processo de um nó mais ocupado. Nesta seção será descrito um algo-

ritmo estudado por Livny e Melman [10] e por Eager, Lazowska e Zahorjan [43].

A política de transferência com limiar nesses algoritmos toma a sua decisão base-

ada no comprimento da fila de processos e é iniciada quando um processo termina.

A partir daí a política de seleção procura um nó aleatoriamente e o testa para de-

terminar se a transferência de uma tarefa faria a sua fila de processos ficar abaixo

de um limiarT . Se não, o nó testado transfere um processo. Do contrário, ou-

tro nó é selecionado aleatoriamente e o procedimento é repetido até encontrar um

remetente adequado ou a quantidade de tentativas exceder umcerto limite. Se o

número de tentativas exceder tal limite sem encontrar um remetente, o nó destina-

tário espera até outro processo terminar ou até um período pré-definido antes de

reiniciar a atividade de compartilhamento de cargas.

Se o destinatário falhar em encontrar um remetente, a sua potência computa-

cional disponível é perdida até que outro processo seja criado (o que pode não

ocorrer durante um longo período de tempo). O problema de perda de desem-
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penho pode ainda ser pior se apenas alguns nós gerarem processos, sendo pouco

provável de serem encontrados pelos nós menos carregados.

A vantagem dos algoritmos iniciados pelo destinatário é queeles não provo-

cam instabilidade no sistema, porque quando a carga do sistema for alta, é muito

provável o destinatário encontrar um nó sobrecarregado em poucas tentativas. O

resultado das tentativas é ainda mais efetivo com aumento dacarga do sistema.

No entanto, tais algoritmos são mais apropriados para transferências preemptivas

de processos do que as não-preemptivas.Simetriamente iniiado
Um algoritmo simples iniciado simetricamente pode ser construído combinando

as políticas de transferência e de localização usadas nos algoritmos iniciados pelo

remetente e pelo destinatário [44]. Ambos os tipos de nós (os ocupados e os

ociosos) iniciam a distribuição de processos. Conseqüentemente, estes algoritmos

compartilham os benefícios e as desvantagens de ambos os algoritmos iniciados

pelo remetente e pelo destinatário.Simetriamente iniiado adaptável
A principal causa da instabilidade do algoritmo anterior é aquantidade de pesqui-

sas realizada pelo componente que é iniciado pelo remetente. Em [45] é proposto

um algoritmo estável simetricamente iniciado que usa as informações obtidas du-

rante as pesquisas por um parceiro (ao invés de descartá-las, como é feito no

algoritmo anterior) para classificar os nós do sistema comoremetente/ocupado,

destinatário/ociosoou OK (nós com carga controlável). O conhecimento sobre o

estado dos nós é mantido em cada nó por uma estrutura de dados composta por três

listas: uma de remetentes, uma de destinatários e uma de OK. Cada nó só pode

pertencer a uma dessas três listas dependendo do seu estado,e essas listas são
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atualizadas à medida que os remetentes e os destinatários fazem as suas pesqui-

sas por um parceiro. A manutenção dessas listas impõe uma sobrecarga pequena

e constante com relação ao número de nós do sistema. Portanto, este algoritmo

escala bem em grandes sistemas distribuídos.3.3 Resumo do apítulo
Este capítulo teve como objetivo mostrar como deve ser construído um sistema de

balanceamento de carga que, na realidade, é um sistema de distribuição de carga

para sistemas distribuídos com características específicas. A distribuição de carga

é composta de duas partes: políticas e mecanismos. As políticas são responsáveis

por tomar as decisões de distribuição enquanto que os mecanismos, por executá-

las. O sistema de monitoramento desenvolvido neste trabalho é um mecanismo

de informação da carga de sistemas distribuídos. As informações obtidas por esse

mecanismo podem ser utilizadas pela política de informaçãopara tomar as deci-

sões mais apropriadas de distribuição de carga. Uma das maiores preocupações

da política de informação é com oíndice de carga, pois a sua escolha afeta di-

retamente o desempenho do sistema de compartilhamento de cargas. A maneira

como esse índice é obtido pelo sistema de monitoramento de cargas deve ser pen-

sada cuidadosamente, já que a sobrecarga no sistema deve serpequena.

Outra questão discutida neste capítulo foi a classificação dos algoritmos de

escalonamento de processos em sistemas distribuídos. Uma classificação é ne-

cessária para comparar e explicar os algoritmos existentesna literatura. No final

do capítulo, foram discutidos alguns algoritmos de compartilhamento de cargas:

iniciados pelo remetente, iniciados pelo destinatário, simetricamente iniciados e

simetricamente iniciados adaptáveis, com o intuito de exemplificar a teoria apre-

sentada e de mostrar onde o sistema de monitoramento de cargas desenvolvido
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neste trabalho pode ser empregado (que é na política de informação).



Capítulo4Sistema de Monitoramento de Cargas
4.1 Considerações iniiais
Como foi salientado nos capítulos anteriores, um sistema de balanceamento1 dinâ-

mico de cargas é necessário para obter um bom desempenho em sistemas distribuí-

dos como NOWs, COWs eGridscomputacionais. Em sistemas de balanceamento

dinâmico de cargas, é essencial a existência de um mecanismopara fornecer as

informações de carga dos nós do sistema distribuído à política de informação para

tomar as devidas decisões de rebalanceamento de cargas em tempo de execução.

O trabalho desenvolvido neste mestrado foi justamente criar esse mecanismo

de informação de carga dos nós de um sistema distribuído. Talmecanismo, um

sistema de monitoramento de cargas, além de obter a carga de cada nó, fornece

uma interface de programação para o programador de aplicações paralelas, que

também pode ser usado por um sistema de balanceamento dinâmico de cargas.

Com esse sistema de monitoramento de cargas, é possível monitorar qualquer

tipo de carga desde que ela sejaregistrada(será explicado mais tarde como isso

pode ser feito, ainda neste capítulo). Inicialmente foram implementados três ti-1A partir daqui, o termo balaneamento será sin�nimo de ompartilhamento disutidono apítulo 3. 35
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pos de carga: utilização de CPU, de memória e de rede, deixandooutros tipos de

carga a serem implementados pelo programador da aplicação paralela ou pelo pro-

gramador do sistema de balanceamento de cargas. Cada tipo de aplicação exige

um tipo específico de medida, mas, em geral, utilização de CPU equantidade de

memória disponível já são suficientes para a maioria das aplicações paralelas.

Como afirmado anteriormente, o sistema de monitoramento de cargas foi de-

senvolvido para ser utilizado em sistemas distribuídos, onde os nós constituintes

podem ser arquiteturalmente diferentes e possuírem sistemas operacionais dife-

rentes também (como ocorre emGridsComputacionais). O objetivo deste sistema

é dar suporte ao desenvolvimento de aplicações realmente grandes (que exigem

alto poder computacional, como aplicações do tipo Seti@home [46]) e que uti-

lizem recursos computacionais disponíveis daWold Wide Web, como emGrids

computacionais ou mesmo os recursos computacionais disponíveis no mesmo pré-

dio, como em NOWs. Isso pôde ser obtido através do uso da linguagem de pro-

gramaçãoJava, que garante ser portátil para qualquer plataforma desde que exista

uma Máquina Virtual Java (Java Virtual Machine, JVM) para ela. Na próxima

seção, a ferramenta Java, que engloba a linguagem, o JVM e a plataforma será

apresentada com mais detalhes.

O sistema de monitoramento de cargas foi desenvolvido utilizando-se o mo-

delo cliente/servidor no qual o servidor é responsável por medir a carga do nó e

de fornecê-la ao cliente quando solicitado. O sistema foi construído com o uso

de RMI,Remote Method Interface[2] que é uma interface API do Java para cha-

madas de métodos remotos. Em RMI, o servidor é tido como um serviço que é

prestado a um cliente e que deve ser registrado a fim de se tornar disponível para

os clientes. Na próxima seção, RMI será explicado mais detalhadamente.

Todo o sistema de monitoramento de cargas foi desenvolvido etestado em um

cluster de computadores do tipo Beowulf (todos os nós são iguais) com Linux
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Slackware versão 8.1 instalado. Embora Java seja uma linguagem portátil para

várias plataformas, a medida de carga computacional não é, pois ela depende do

apoio do sistema operacional. Na próxima seção, o sistema utilizado será descrito

com maiores detalhes.4.2 Ferramentas utilizadas4.2.1 Java
A ferramenta Java [47] inclui não só uma linguagem de programação mas tam-

bém uma máquina virtual (JVM) e uma plataforma. A linguagem Java é tida como

de alto nível, simples, independente de arquitetura e de sistema operacional, ori-

entada ao objeto com sintaxe similar ao C++ [48], portátil, distribuída, de alto

desempenho, interpretada,multithreaded, robusta, dinâmica e segura [49].

Quando um programa Java é compilado, ele é convertido embytecodesque

é uma linguagem de máquina portátil para uma arquitetura conhecida como Má-

quina Virtual Java,Java Virtual Machine, ou Java VM, ou JVM [47]. O JVM pode

ser implementado diretamente emhardware, mas geralmente é implementado na

forma de umsoftwareque interpreta e executa osbytecodes.

A Máquina Virtual Java, ou interpretador Java, é uma parte fundamental da

ferramenta Java. Os programas Java são portáteis só para as plataformas nas quais

o interpretador foi portado. Embora os interpretadores nãosejam considerados

sistemas de alto desempenho, o desempenho do Java VM é considerado bom e

vem sendo melhorado gradativamente [47].

A plataforma Java é tão importante quanto a linguagem e o JVM edistinta

de ambos. Ela é o conjunto predefinido de classes, que existe em todas as insta-

lações Java; essas classes são disponíveis para uso em qualquer programa Java.

A plataforma Java é também conhecida como ambiente Java em tempo de exe-
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cução (Java runtime environment) ou core Java APIs(application programming

interfaces). Qualquer classe Java criada pode ser estendida a partir das interfaces

dessa plataforma.

Com respeito aos motivos que levaram à escolha da linguagem Java para a

implementação do sistema de monitoramento de cargas e dentre as qualidades

dessa linguagem destaca-se o fato de ser portátil, um dos objetivos deste trabalho.

Pode-se acrescentar também: orientação ao objeto, pela facilidade de associação

dos objetos reais aos virtuais; facilidade de comunicação entre os nós do sistema

distribuído através de RMI; e facilidade de programação devido à simplicidade da

linguagem.4.2.2 RMI
RMI, Remote Method Interface[2] é uma interface designada para chamadas de

métodos remotos e projetada para aumentar o nível de abstração de comunicação

entre dois computadores (não é necessário se preocupar comsockets, por exem-

plo). RMI surgiu com o intuito de facilitar a programação em sistemas distribuí-

dos, oferecendo um novo conceito de objetos cujos métodos podem ser chamados

remotamente.

Quanto à arquitetura do RMI, foi criado um modelo de objeto distribuído do

Java que se integrasse naturalmente à linguagem Java e ao modelo de objetos lo-

cais. Os criadores do RMI obtiveram sucesso desenvolvendo esse sistema, pois

ele estende a segurança e a robustez da arquitetura do Java para o mundo de com-

putação distribuída.

A arquitetura do RMI é baseada em um importante princípio: a definição do

comportamento e a sua implementação são conceitos separados. RMI permite

que o código que define o comportamento e o que define a sua implementação

permaneçam separados e rodem em diferentes JVMs. Isso se ajusta bem nas ne-
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Sistema
RMI

ImplementaçãoInterface

Programa Cliente Programa Servidor

Figura 4.1: Diagrama mostrando a separação entre interfae e implemen-tação Fonte [2℄.
cessidades de um sistema distribuído em que osclientesestão preocupados apenas

com a definição do serviço e os servidores em prover esse serviço.

Em RMI, a definição de um serviço remoto dá-se usando umainterfaceJava

e a implementação desse serviço é feita usando umaclasse. Assim, para enten-

der RMI é necessário lembrar queinterfaces(em Java, a interface não contém

código executável)definem comportamentoe classes definem implementação. A

figura4.1 ilustra essa separação.

RMI suporta duas classes que implementam a mesma interface. Aprimeira é

a implementação do comportamento e é executada no servidor.A segunda atua

como umproxy para um serviço remoto e é executada no cliente. Tal distinção

é mostrada na figura4.2. Um programa cliente realiza chamadas de métodos no

objeto doproxy, RMI envia o pedido para o JVM remoto e o encaminha para a

implementação. Qualquer valor retornado pela implementação é enviado de volta

para oproxy e depois para o programa cliente.

Enquanto a ferramenta Java é portátil e provê facilidades deprogramação,

entre outras vantagens, o RMI fornece o que falta para a programação em sistemas

distribuídos: o uso de objetos remotos com comunicação num nível mais alto

de abstração. Assim, o uso de ambos: a ferramenta Java e o RMI, foi muito

importante para o desenvolvimento de sistema de monitoramento de cargas em

sistemas distribuídos heterogêneos.
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do Serviço
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do Serviço

do Serviço
<<Interface>>

Cliente Servidor

RMIFigura 4.2: Diagrama mostrando a distinção entre proxy e implementaçãodo serviço. Fonte [2℄.4.2.3 Sistema utilizado para desenvolvimento e teste
O sistema paralelo utilizado para o desenvolvimento e testedo sistema de moni-

toramento foi umclusterde 16 computadores do tipoBeowulf [6], onde todos os

nós são iguais (com exceção do nó principal, ou de acesso, quepossui três placas

de rede) e possuem processador K6-III 450MHz, 256 MB de memória SDRAM,

disco rígido de 10 GB e duas placas de redeethernet, uma de 10 Mb/s e uma

de 100 Mb/s, e sistema operacional Linux Slackware versão 8.1. A topologia de

rede é do tipo estrela [50], com umswitch de 100 Mb/s e umhub de 10 Mb/s no

centro. A figura4.3mostra uma foto doclusterutilizado.

Embora o sistema de monitoramento de cargas tenha sido projetado para sis-

temas distribuídos heterogêneos, o uso docluster2 permitiu analisar o quanto de

sobrecarga o sistema desenvolvido impõe na execução de programas paralelos. E,

para simular um sistema distribuído heterogêneo, foi colocada carga em alguns

nós, desbalanceando a carga geral do sistema.

Outro aspecto importante a ser mencionado é que o sistema operacional dita

como a carga de cada nó deve ser obtida, pois cada um possui um jeito próprio2Aqui, luster é sin�nimo de um sistema distribuído homogêneo onde apenas umaapliação paralela é exeutada por vez.
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Figura 4.3: Cluster de omputadores do Laboratório de ProessamentoParalelo Apliado, utilizado para desenvolver e testar o sistema de monito-ramento de argas.
para medir a carga. Por exemplo, em sistemas Unix em geral todas as informações

do computador são guardadas em arquivos e atualizadas periodicamente; assim,

para saber como os recursos desse computador estão sendo utilizados, basta ler

os arquivos que guardam essas informações. No Slackware, asinformações de

uso de CPU podem ser obtidas através do arquivo/pro/stat; as de uso de

memória, em/pro/meminfo; e as de tráfego de rede, em/pro/net/dev. Isso

demonstra que a obtenção de carga é dependente de plataforma, sendo necessário

implementá-la para cada tipo de plataforma.4.3 Desrição do sistema de monitoramento
O sistema de monitoramento de cargas é constituído de duas partes: umcliente

e um servidor. O servidor é o programa que fornece o serviço de informação

de carga do nó que o hospeda. O cliente é o que acessa esse serviço e pede
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a informação de carga. O cliente pode ser uma central de informações a qual

deve ser projetada de acordo com o algoritmo de balanceamento de cargas que se

queira usar. Por exemplo, se o algoritmo de balanceamento dinâmico de cargas

for centralizado, a central de informação de cargas deve ficar no mesmo nó que

toma as decisões de balanceamento e pedir a informação de carga de todos os nós,

mas se o algoritmo for distribuído, a central pode ficar em alguns nós ou em todos

e cada central pode requerer a informação de carga de apenas alguns nós e não de

todos, o que tornaria o algoritmo mais tolerante a falhas e sem gargalos.

Já o servidor é um objeto cujos métodos podem ser chamados remotamente

pela central (objeto RMI). Para cada tipo de carga há um servidor (ou serviço) as-

sociado. Para incluir um novo tipo de medida, o programador tem de implementar

as interfacesLoadIndex e Resoure para o tipo de carga desejado e registrar o

serviço. A primeira representa o índice de carga e a segunda éa interface para

objetos remotos cujo método mede a carga e retorna um objetoLoadIndex. A

figura4.4 ilustra o uso dessas interfaces.

pedido de informacao
de carga

Implementaçao
de Resource

Programa Servidor

LoadIndex (objeto retornado)

Programa Cliente

Interface Resource

Figura 4.4: Esquema mostrando omo funiona o sistema de monitora-mento de argas. Observe que o objeto retornado pela implementação deuma sub-lasse da interfae Resoure é da lasse base LoadIndex.4.3.1 Interfae LoadIndex
A interfaceLoadIndex é definida pelo código:
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Essa interface define que cada objeto derivado represente o índice decarga para um

determinado tipo de medida. O métodoget() é o método de acesso a esse índice cujo

valor varia entre0.0 e1.0, ou seja, entre totalmente ocioso e totalmente ocupado. Embora

a maioria dos sistemas de distribuição de cargas utilizam um único índice de carga para

representar o estado de um dado nó, este sistema de monitoramento define índices de

carga individuais de maneira que o programador da aplicação paralela oudo sistema de

distribuição de cargas escolha os que melhor lhe convier. No entanto, também é possível

a definição de uma classe derivada dessa interface que englobe váriasmedidas e retorne

um único índice desde que a interfaceResoure seja devidamente implementada.

As classes que implementam essa interface são os tipos de carga os quais sedeseja

medir. Neste trabalho, as classes implementadas foram:CPULoadIndex, MemLoadIndex
e NetLoadIndex que representam os índices de carga de CPU, de memória e de rede,

respectivamente.MemLoadIndex é um pouco diferente das demais e, além de represen-

tar o índice de carga de memória total (RAM+ Swap 3), é composta de outras sub-

classesLoadIndex: RamLoadIndex, que representa o índice de carga de memória física

(RAM), e SwapLoadIndex, o índice de carga de memória virtual (Swap). Além do mé-

todoget(), MemLoadIndex possui dois outros métodos: um de acesso a objetos da classeRamLoadIndex e outro de acesso a objetos da classeSwapLoadIndex.

Com respeito ao código, ela estendejava.io.Serializable porque as classes de-

rivadas precisam ser convertidas em seqüências debytespara serem transportadas pela

rede.3RAM (Random Aess Memory , memória de aesso aleatório) é a memória físia doomputador. Já Swap é uma parte do diso rígido utilizada pelo sistema operaional paraomplementar a memória físia do omputador.
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A interfaceResoure é definida pelo código:1 publi interfae Resoure extends java.rmi.Remote {2 publi LoadIndex info()3 throws java.rmi.RemoteExeption;4 }

Essa interface define o comportamento que o objeto da classe derivada deve pos-

suir, ou seja, retornar um objeto da interfaceLoadIndex quando receber uma mensageminfo(). Esse comportamento deve ser implementado para o tipo de medida desejada de

carga através de uma sub-classe deResoure. Na implementação das classes derivadas

de Resoure, é necessário garantir que o objeto de retorno seja de uma sub-classe deLoadIndex.

O cliente para um determinado tipo de medida de carga só precisa da definiçãodessa

interface para poder realizar a chamada do métodoinfo() e receber o índice de carga

correspondente ao pedido efetuado. No entanto, o métodoinfo() retorna apenas objetos

da classe baseLoadIndex, e o cliente terá que converter o objeto recebido para o tipo

correspondente.

O servidor para um certo tipo de medida, por outro lado, precisa da implementação

dessa interface em uma sub-classe, de maneira a poder prover o serviço correspondente.

A seguir, serão apresentadas três sub-classes da interfaceResoure desenvolvidas neste

trabalho de mestrado para o sistema Linux:CPUResoureImpl, MemResoureImpl eNetResoureImpl.CPUResoureImpl
É a classe que implementa a medida de carga de CPU, que é realizada pelo métodoinfo()
o qual retorna o índice de carga de CPU. A medida de carga de CPU é realizada através
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da leitura do arquivo/pro/stat. A figura 4.5 mostra um trecho desse arquivo (que

é a única parte importante para os propósitos deste trabalho). Após a palavra pu da

primeira linha, os números seguintes são:user, nice (modousercom baixa prioridade),

systemeother. Esses números representam a quantidade dejiffies4 gasta em cada estado

desde que o computador foi ligado, logo esses números sempre aumentam. Cada um tem

um significado diferente:user representa o tanto dejiffies gasto pelo usuário;nice, o

que foi gasto no modousercom baixa prioridade;system, o que foi gasto pelo sistema

operacional; eother, o que não foi gasto com nenhum dos anteriores (tempo em que a

CPU ficou ociosa).pu 704475 0 31068 1488631pu0 704475 0 31068 1488631page 62945 55186swap 1 0...Figura 4.5: Treho que mostra o iníio do arquivo /pro/stat.
Como o sistema operacional atualiza esse arquivo de10 em10 milisegundos, é sufi-

ciente fazer duas leituras consecutivas desse arquivo com intervalo maior do que10 mi-

lisegundos para obter a quantidade dejiffies gasta em cada estado do sistema num certo

instante de tempo e calcular o índice de carga de CPU. Uma maneira de fazer esse cálculo

é:

CPULoadIndex = 1.0 −
O

U + N + S + O
(4.1)

onde:CPULoadIndex é o índice de carga de CPU;O é a diferença dejiffies do estado

other medida nesse intervalo de tempo;U , N e S é o mesmo parauser, nice e system,

respectivamente. Após calcular esse índice, um objeto da classeCPULoadIndex é cons-

truído com esse valor e retornado pelo métodoinfo() ao cliente que requisitou o serviço

de medida de carga de CPU.41 ji�y é igual a 10 milisegundos [51℄.
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É a classe que implementa a medida de carga de memória a qual é realizada através da

leitura do arquivo/pro/meminfo. Os objetos dessa classe calculam três índices de

carga: um de memória RAM,RamLoadIndex, um de memóriaSwap, SwapLoadIndex
e um da memória total (RAM+ Swap), MemLoadIndex. Para cálculo desses índices,

é necessário só uma leitura do arquivo/pro/meminfo. Na figura4.6, é mostrado um

trecho desse arquivo.total: used: free: ...Mem: 262299648 116932608 145367040 ...Swap: 1085693952 0 1085693952 ......Figura 4.6: Treho do arquivo /pro/meminfo que mostra a quantidadetotal e usada de memória RAM (no arquivo, Mem é a memória RAM) e Swapem bytes.
Aqui, o cálculo do índice de carga de memória é mais fácil. Nos três casos, o índice é

obtido dividindo-se a quantidade de memória usada pelo total. No caso da memória total

(RAM + Swap), o índice é obtido somando-se a quantidade de memória RAM e a de

Swap usadas e dividindo o resultado pela soma do total das duas. Após o cálculo desses

índices, constrói-se um objeto classeMemLoadIndex, e o métodoinfo() o retorna para

o cliente que solicitou o serviço de medida de carga de memória.

EmboraMemLoadIndex represente o índice de carga de memória total do sistema, é

preferível, em geral, usar o de carga de memória RAM,RamLoadIndex, porque a memória

Swapé bem mais lenta.NetResoureImpl
Essa classe implementa a medida de carga de rede que é realizada através daleitura do

arquivo /pro/net/dev. Um trecho desse arquivo pode ser visto na figura4.7. Os

“ . . .” representam a parte desse arquivo que não é importante para a medida de carga
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de rede. Os dados importante são: a quantidade debytes recebidos e a quantidade de

bytestransmitidos por uma dada interface de rede que pode ser:eth0, eth1 eeth2.Inter-| Reeive | Transmitfae| bytes pakets ... | bytes pakets ...lo: 1852196 18675 ... 1852196 18675 ...eth0:15306096 110036 ... 102817704 160434 ...eth1: 3022820 20586 ... 1285216 16793 ...eth2: 3198330 36850 ... 2513430 14839 ...Figura 4.7: Treho do arquivo /pro/net/dev o qual mostra a quantidadede bytes transmitido e reebido por uma dada interfae de rede desde que oomputador foi ligado.
O cálculo do índice de carga de rede segue o mesmo raciocínio do de CPU: lê-se

o arquivo/pro/net/dev duas vezes e se determina quantosbytes foram recebidos e

quantos foram transmitidos numa certa interface de rede e num certo intervalo de tempo.

Somando-se essas quantidades, dividindo o resultado pelo intervalo de tempo e, depois

pela largura de banda máxima, obtém-se o índice de carga de rede. Em seguida, com esse

índice, é construído um objeto da classeNetLoadIndex que é retornado pelo métodoinfo().

O mesmo raciocínio é aplicado para obter a largura de banda máxima para uma dada

interface de rede. Foram criados dois programas que são executadosem diferentes nós e

ficam trocando dados entre si. Cada um é composto por duas partes (duas threads): uma

que fica só enviando dados e outra que fica só recebendo, e cadathreadé um loop que

não pára de enviar dados ou receber. Após colocar esses dois programas para executar em

nós diferentes, medem-se e somam-se a quantidade debytestransmitidos e recebidos pela

interface de rede usada. O resultado dessa soma dividido pelo intervalo de tempo usado

para medir essas quantidades é a largura de banda máxima conseguida pela interface de

rede utilizada. É importante mencionar que o processo de obtenção da largura de banda

máxima é necessário apenas uma vez para a interface de rede que será utilizada pelos

computadores do sistema distribuído.
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Os servidores e os clientes5 constituem a base para o funcionamento do sistema que

monitora cargas em sistemas distribuídos. O servidor é a aplicação que é executada em

todos os nós do sistema distribuído e que fica aguardando pelas requisições dos clientes. A

medição de um determinado tipo de carga é realizada pelo objeto de uma classe derivada

da classeResoure, e a única tarefa do servidor consiste em criar esse objeto permitindo-

o ser acessado pelos clientes.

Para exemplificar o sistema de monitoramento de cargas, serão apresentados o servi-

dor e o cliente responsáveis pela medição de carga de CPU. O trecho mais importante do

código do servidor de medição de carga de CPU é mostrado abaixo:1 ...2 Resoure pur = new CPUResoureImpl();3 Naming.rebind("rmi://loalhost:1099/CPUResoureServie", pur);4 ...
A linha 2 desse código diz quepur é um objeto da classeResoure cuja imple-

mentação é dada porCPUResoureImpl. A linha 3 indica que o objetopur é associado

ao endereçormi://loalhost:1099/CPUResoureServie, ondeloalhost signi-

fica o computador que hospeda o servidor e1099 (porta padrão usada pelo RMI) é a

porta onde o serviçoCPUResoureServie fica aguardando conexões. Desta maneira,

a única tarefa do servidor é criar um objeto acessível remotamente e ficar esperando por

pedidos de clientes; toda a parte de medição de um determinado tipo de carga édeixada

para a implementação desse objeto, que, no caso de carga de CPU, é um objeto da classeCPUResoureImpl.5O liente não preisa ser só uma apliação que requisita um serviço de um servidoromo oorre om o modelo usual de liente/servidor. No sistema de monitoramento,o termo �liente� se refere a parte do ódigo de uma entral de informações ou de umaapliação paralela que pede um determinado serviço dos servidores de informação de arga.
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Enquanto que o servidor somente cria um objeto para um determinado tipo de medida

e o torna acessível aos clientes, o cliente também cria o mesmo tipo de objeto mas que

não é local, sendo necessário especificar onde se localiza a implementaçãodesse objeto.

Assim, quando o cliente chamar um método desse objeto, essa chamada será encaminhada

ao servidor especificado e o cliente aguardará pelo término desse método.A seguir, é

exibido um trecho do cliente para pedidos de informação de carga de CPU:1 ...2 Resoure pur = (Resoure)3 Naming.lookup("rmi://n1/CPUResoureServie");4 CPULoadIndex pul = (CPULoadIndex)pur.info();5 ...
No cliente, também é definido um objeto da classeResoure (linha 2), todavia este

objeto é remoto, como mostra a linha3. Tal linha indica que o objetopur não é local

mas sim remoto e que deve ser procurado no endereçormi://n1/CPUResoureServie,

onden1 é o endereço do nó em que está o objeto remoto, ou seja, é o endereço do com-

putador do qual se quer saber o seu índice de carga de CPU. Após encontrar o servidor,

o cliente chama o métodoinfo() para obter o índice de carga do nó desejado, como é

mostrado na linha4. Também nessa linha, nota-se que é necessário uma conversão do

objeto de retorno do métodoinfo(): LoadIndex para o tipo desejado:CPULoadIndex
que é guardado pelo objetopul.

A fim de que o sistema de monitoramento funcione ainda falta registrar os servidores

nos nós do sistema distribuído para os clientes saberem como encontrar os servidores.

Isso é realizado ao executar o comandormiregistry port, ondeport é o número da

porta em que o servidor aguarda conexões (se não for especificadanenhuma porta, o RMI

utiliza a porta padrão1099). Com ormiregistry rodando, é só colocar os servidores

para serem executados. Diz-se, então que o servidor foi registradono RMI e que já está

disponível para receber conexões. Quando o cliente for executado,ele procurará pelo
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computador onde se encontra o seu objeto remoto, “perguntará” ao RMI qual é o servi-

dor que fornece o serviço que ele está pedindo e, se encontrado, conectará diretamente

ao servidor e, depois, fará a chamada do método remotoinfo() para saber a carga do

servidor.4.3.4 Inlusão de novos tipos de medidas
Se o programador desejar incluir uma nova medida de carga, ele terá que criar uma sub-

classe deLoadIndex e outra deResoure, as aplicações cliente e servidor, e registrar

o serviço correspondente ao novo tipo de medida. A sub-classe deLoadIndex precisará

conter as informações necessárias para determinar o índice de carga desejado. A sub-

classe deResoure deverá implementar o métodoinfo() para medir a esse tipo de carga,

construir o objeto da sub-classe anterior e retorná-lo. O cliente e o servidor deverão ser

criados com sintaxe similar à discutida na subseção4.3.3. Para exemplificar como seria a

inclusão de novos tipos de medidas, veja os exemplos abaixo:

Tamanho da fila de processos:O métodoget() da sub-classe deLoadIndex, ao invés

de retornar um valor entre0 e1, pode ser implementado de modo a devolver um nú-

mero que indique a quantidade de processos na fila de processos do computador que

está sendo analisado. Para implementar a classe derivada da interfaceResoure,

será necessário descobrir como o sistema operacional guarda a informação da fila

de processos e implementar o métodoinfo() para obter essa informação, montar

o objeto da sub-classe deLoadIndex desenvolvida e retorná-lo. Por fim, criar o

servidor e o cliente de maneira análoga à descrita na subseção4.3.3e registrar o

serviço que mede esse novo tipo de carga.

Dinâmica molecular: Neste problema de física estatística, poderia ser criado um sis-

tema de medida de carga o qual trabalhasse em conjunto com a aplicação paralela

que resolvesse este problema. A carga poderia ser a quantidade de partículas des-

tinada a cada processador do sistema distribuído. Desta maneira, a sub-classe deLoadIndex representaria a quantidade de partículas designada a cada processador,
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e a sub-classe deResoure seria uma parte da aplicação paralela que determinaria

a quantidade de partículas presente em cada processador.4.4 Resumo do apítulo
Este capítulo mostrou como foi construído o sistema de monitoramento de cargas,apre-

sentou as ferramentas utilizadas justificando-as e explicou o funcionamentodo sistema.

O sistema de monitoramento de cargas é constituído por duas partes: o serviço, res-

ponsável por informar um determinado tipo de carga do nó que o hospedae a central de

informação, responsável por pedir essa informação. No próximo capítulo, será mostrado

como essa central pode ser implementada num problema específico.



Capítulo5Testes e resultados
5.1 Considerações iniiais
Neste capítulo, pretende-se mostrar a eficiência do sistema de monitoramento decargas

desenvolvido neste trabalho de mestrado. Para testar tal sistema foram construídas duas

aplicações: uma que utiliza o sistema e realiza compartilhamento dinâmico de cargase

outra que não, e realiza compartilhamento de carga estático.

No desenvolvimento dessas aplicações, os conceitos discutidos no capítulo3 foram

empregados. A primeira aplicação utiliza um algoritmo de distribuição de cargasglo-

bal, dinâmico, distribuído, cooperativo, não-adaptativo e iniciado pelo destinatário. Já a

segunda utiliza um algoritmo simples de distribuição de cargas global e estático.

O computador paralelo utilizado para testar essas aplicações foi oclusterde compu-

tadores descrito na subseção4.2.3. Mesmo não sendo um bom exemplo de sistema dis-

tribuído em que os poderes computacionais dos nós constituintes variam drasticamente,

ele permitiu analisar a sobrecarga imposta pelo sistema de monitoramento ao realizar o

compartilhamento de cargas. Além disso, para simular um sistema distribuído comdes-

balanceamento de carga foram colocadas aplicações para serem executadas em alguns

nós.

52
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As aplicações foram desenvolvidas para resolver um problema clássicodo xadrez: encon-

trar o número de soluções do problema dopasseio do cavaloem um tabuleiro de tamanho

arbitrário. Este problema pertence a uma classe de problemas que, apesarde simples na

formulação, envolve números tão grande que muito tempo ou material é necessário para

resolvê-los, tornando-os quase impossíveis de serem solucionados manualmente durante

uma vida humana.

O “grãos de trigo em um tabuleiro de xadrez”, descrito por Gamow [52] é um dos

mais simples e clássicos problemas desse tipo. O problema consiste em se determinar

quantos grãos de trigo são necessários para preencher o tabuleiro dexadrez da seguinte

forma: 1 grão na primeira casa,2 na segunda,4 na terceira,8 na quarta, e assim por

diante. Cada casa recebe o dobro da quantidade da casa anterior até todas as64 casas do

tabuleiro estarem completas. Gamow estima que seriam necessários 2000 anos de toda a

produção mundial para preencher o tabuleiro.

Figura 5.1: Movimentos possíveis do avalo em um tabuleiro de xadrez.
O problema do passeio do cavalo, diferente do problema dos grão de trigo,envolve

muito tempo para resolvê-lo e não material. Este problema consiste em encontrartodas as

soluções de: o cavalo percorrer todo o tabuleiro de xadrez e visitar cada casa apenas uma

vez, partindo de todas as casas do tabuleiro. Os movimentos possíveis do cavalo são os

permitidos pelas regras usuais do xadrez: na forma de “L”, duas casasem uma direção e

uma na direção perpendicular à das outras. A figura5.1mostra os movimentos possíveis
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do cavalo.

Em um tabuleiro8× 8, há64 casas iniciais para o começo do passeio do cavalo. Para

cada casa, é necessário testar8 movimentos possíveis. Cada vez que um movimento é exe-

cutado, é preciso testar outros8 movimentos, depois outros8 e assim por diante, até que

todas as64 casas sejam visitadas. Na63a casa, 8 movimentos devem ser considerados.

Na 62a casa,82 movimentos devem ser testados. Em geral, nan-ésima casa, o número

de movimentos a ser testado é8(64−n), com um número significativamente menor de mo-

vimentos executáveis. Se o problema do passeio do cavalo fosse simples de ser resolvido

como o de grãos de trigo, a determinação de todas as possíveis soluções para uma dada

casa inicial seria descrita por uma soma de uma série geométrica:8 + 82 + 83 + . . .+ 863

ou, aproximadamente,864 testes, que não é um número pequeno! De fato, só são neces-

sários8 novos testes se é possível executar todos os movimentos, portanto o númerode

testes requeridos é um pouco menor.

Para um ser humano com um tabuleiro de xadrez, um cavalo, um bloco de papel

para anotar os movimentos, com um método sistemático e mãos rápidas, seria necessário

tanto tempo para encontrar uma única solução que seria quase impossível resolver esse

problema manualmente em uma vida inteira. Veja duas soluções na figura5.2.

Figura 5.2: Duas soluções possíveis para o problema do passeio do avaloem um tabuleiro 8 × 8. Os números aima indiam o número do pulo doavalo, onde �01� é a asa onde o avalo iniia o seu passeio e �64� (a asaque o avalo está oupando) é a última.
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A fim de tornar o problema mais rápido de ser resolvido, ao invés de usar o tabuleiro

usual do xadrez de8 × 8 casas, as aplicações desenvolvidas para resolver esse problema

usaram um tabuleiroM × N casas, comM eN menores que8.5.3 Solução seqüenial
Na resolução seqüencial, denominada deCavSeq, as soluções são encontradas uma de

cada vez sendo necessário testar todos os caminhos até que não seja possível continuar o

percurso do cavalo (no próximo movimento, só são encontradas casas já visitadas) ou até

achar uma solução.

O tabuleiroM × N é representado por uma matriz e cada casa é iniciada com o

valor 0 (não visitada). A casa onde o cavalo inicia o seu percurso é marcada como valor

1. A próxima casa para onde o cavalo salta é marcada com o valor2, e assim por diante.

Portanto, no passon, a casa ocupada pelo cavalo é marcada com o valorn, se ela ainda não

foi visitada. O caminho percorrido pelo cavalo só será solução se no passoM ·N houver

uma casa ainda não visitada acessível ao cavalo, ou seja, todas as casassão visitadas.

À medida que o cavalo passeia pelo tabuleiro, várias são as opções para continuar seu

percurso. Desta maneira, os caminhos percorridos pelo cavalo são ramos de uma árvore

que se constrói para representá-los. Cada nó dessa árvore é uma casa que o cavalo pode

visitar. Um exemplo pode ser observado na figura5.3.

Mesmo apresentando ramos pequenos (último nó do ramo não possui casaspara onde

o cavalo possa saltar, porque elas já devem ter sido visitadas), encontrar todas as soluções

(ramos com altura igual aM ·N ) é uma tarefa muito custosa e exige muito tempo de com-

putação. Além de ter que encontrar todos os ramos dessa árvore para achar as soluções

partindo de uma casa inicial, é necessário fazer o mesmo para as outras casas do tabuleiro,

ou seja, para encontrar todas as soluções desse problema é necessário encontrar todos os

ramos com alturaM · N dasM · N árvores.
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Figura 5.3: Árvore formada no perurso do avalo.5.4 Solução paralela
Como cada casa inicial representa uma árvore distinta das outras, as soluções para uma

dada casa inicial podem ser encontradas por um único computador, logovários compu-

tadores podem ser usados para resolver esse problema mais rapidamente, desde que o

número total de casas do tabuleiro onde o cavalo inicia seu passeio seja dividido entre

os computadores disponíveis. Esta foi a forma utilizada para paralelizar este problema,

embora não seja a melhor solução paralela por não ser escalável. Se o número de compu-

tadores for maior que o tamanho do tabuleiro, alguns computadores ficarãoinutilizados.

No entanto, a intenção do desenvolvimento da solução paralela para este problema foi

testar o sistema de monitoramento de cargas desenvolvido neste trabalho de mestrado e

não achar a melhor solução.

As próximas subseções descreverão as duas aplicações desenvolvidas para encontrar

as soluções para o problema do passeio do cavalo.
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A aplicação que implementa o compartilhamento de cargas estático divide igualmentea

quantidade de casas iniciais entre os computadores. Se a divisão do tamanho do tabuleiro

pela quantidade de computadores não for exata, alguns ficam com uma casa a mais que

os outros. Esta solução, embora simples, é suficiente para implementar um algoritmo de

compartilhamento de cargas emclusterde computadores em que todos os nós são iguais.

Esta aplicação foi desenvolvida usando RMI e é denominada deCavParEst. Há

um cliente, ou o gerente, que distribui as casas iniciais entre os nós usando o esquema

descrito no parágrafo anterior e espera pelos resultados. Os servidores, ou trabalhadores,

são responsáveis por realizar a procura de soluções dadas as casas iniciais recebidas do

gerente e por retornar a quantidade de soluções encontradas. A aplicação termina quando

o último resultado for recebido pelo gerente.5.4.2 Compartilhamento dinâmio de argas
Aqui, procurou-se desenvolver uma aplicação que utilizasse o sistema de monitoramento

de cargas e realizasse compartilhamento dinâmico de cargas. A unidade de carga (proces-

samento) utilizada pelo algoritmo de compartilhamento foi a casa inicial, onde o cavalo

inicia o seu passeio.

Também houve uma certa preocupação com o uso dos conceitos discutidosno ca-

pítulo 3. A aplicação desenvolvida neste caso utiliza um algoritmo global, dinâmico,

distribuído, cooperativo, não-adaptativo e iniciado pelo destinatário e é denominada deCavParDin. A seguir, cada característica desse algoritmo será explicada:

Global: é um algoritmo global porque a carga é distribuída entre todos os nós do com-

putador paralelo;

Dinâmico: pois o compartilhamento de cargas é realizado em tempo de execução;

Distribuído: porque não existe uma unidade central de redistribuição de cargas. Isso é

feito por todos os nós do computador paralelo;
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Cooperativo: porque os nós tentam minimizar as diferenças de carga entre eles para

aumentar o desempenho geral;

Não-adaptativo: pois o sistema de compartilhamento de cargas não varia diante da

mudança de estado do computador paralelo;

Iniciado pelo destinatário: porque o compartilhamento de cargas é iniciado quando um

nó se torna ocioso e pede carga (casas iniciais) dos outros nós.

Com respeito às políticas utilizadas, pode-se dizer que:

• A política de transferênciautilizada é a delimiar. Embora ela não seja explícita,

ela é de limiar porque, quando se acabam as casas iniciais, o computador setorna

ocioso, ou seja, a sua carga de CPU fica abaixo de um certo limiar.

• A política de seleçãoseleciona quaisquer casas iniciais restantes, pois não existe

distinção entre elas.

• A política de localizaçãoprocura por nós cujo índice de CPU exceda um certo

limiar para pedir a transferência de casas iniciais. Essa pesquisa é realizada in-

vestigando todos os nós do sistema distribuído. Uma solução que sobrecarregasse

menos seria pesquisar apenas alguns vizinhos, mas como o número de nós do clus-

ter era pequeno, todos foram pesquisados.

• A política de informaçãoutiliza acoleta de informação por demanda, ou seja, só

é utilizada quando necessária. Quando um nó se torna ocioso, a política deinfor-

mação se encarrega de procurar por nós ocupados através do uso do mecanismo

de informação, o sistema de monitoramento de carga de CPU, e retorna os nós

ocupados para a política de localização.

A aplicação desenvolvida aqui também utiliza um gerente e trabalhadores damesma

forma descrita na subseção anterior. A única diferença está na construção dos trabalha-

dores. O trabalhador, além de calcular as soluções dadas as suas casas iniciais, também
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pede outras casas iniciais para os outros trabalhadores quando as suas acabarem, e divide

as suas quando outro trabalhador requisita carga.

Os trabalhadores são compostos por três partes: uma que procura as soluções dada

uma casa inicial, uma que gerencia uma pilha de casas iniciais e outra que pede novas ca-

sas iniciais quando a pilha fica vazia. Quando um trabalhador esvazia a sua pilha de casas

iniciais, a parte que pede novas casas iniciais procura por computadoresocupados (utili-

zando o sistema de monitoramento de carga de CPU descrito no capítulo4) e os guarda

em uma lista. A partir dessa lista, essa parte do trabalhador ocioso tenta descobrir quantas

casas iniciais sobrando há no primeiro computador da lista. Se for maior que1, então o

computador ocupado transfere metade de suas casas iniciais restantes para o computador

ocioso (se nessa divisão sobrar uma casa, ela é também transferida para o nó ocioso). Se

não houver casas iniciais restantes, então o nó ocioso repete esse processo para o próximo

nó da lista de ocupados; se também não houver casas iniciais restantes nesse nó, ele tenta

o próximo da lista, e assim por diante, até conseguir carga de algum nó ocupado ou che-

gar no final da sua lista de nós ocupados. Se ele não conseguir nenhumacasa inicial, ele

termina a sua execução.

A parte do servidor que gerencia a pilha de casas iniciais é também a que ficaaguar-

dando por pedidos de carga. Quando outro trabalhador pede casas iniciais para ele, essa

parte verifica o tamanho da sua pilha e transfere metade de suas casas iniciais (mais uma

se a divisão não for exata) para o nó que fez o pedido.

Quando a aplicaçãoCavParDin é iniciada, o gerente o qual é executado no nó princi-

pal ou de acesso aoclusterdistribui igualmente as casas iniciais do tabuleiro a ser calcu-

lado entre todos os nós docluster, inclusive o nó principal.

Em seguida, cada trabalhador recebe a sua quantidade de casas iniciais, preenche a

sua pilha e começa o cálculo de soluções retirando uma casa da pilha. Ao término desse

cálculo, ele retira outra casa e reinicia o cálculo de soluções. Esse processo é repetido

até se acabarem todas as casas iniciais da sua pilha. Quando isso ocorre, o trabalhador

com a sua pilha vazia efetua uma busca pelos nós ocupados utilizando o sistema de mo-

nitoramento de carga de CPU, como descrito. Com a sua pilha preenchida novamente o
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trabalhador repete o processo de cálculo de soluções. Os trabalhadores só descansarão

quando se acabarem as casas iniciais de sua pilha e não encontrarem nenhum nó ocu-

pado ou, quando encontrarem, os nós ocupados não possuírem nenhuma casa inicial a

transferir.5.5 Resultados
Foram realizados dois testes: um em que o tabuleiro era de5 × 5 e outro em que o

tabuleiro era de5 × 6. Os testes objetivaram obter os tempos de execução e osspeedups

das aplicaçõesCavParEst e CavParDin e compará-los, variando-se o número de nós

e medindo o tempo de execução de cada aplicação. Com os tempos de execução das

aplicações com relação ao número de processadores e o tempo de execução doCavSeq, e

com a expressão2.1, o speedupfoi calculado para cada caso.5.5.1 Primeiro teste: tabuleiro de 5 × 5

Neste primeiro teste, foram encontradas1.728 soluções e, além de usar ocluster, foi

simulado um sistema distribuído desbalanceado utilizando o mesmoclustercom outras

aplicações sendo executadas.Cluster balaneado
Apenas com ocluster, sem nenhuma outra aplicação sendo executada ao mesmo tempo,

a aplicação seqüencial,CavSeq levouT0 = 149, 8 segundos. Nessa mesma condição, os

resultados obtidos com a execução das aplicações paralelas podem serencontrados na ta-

bela5.1. Entretanto, nestes casos, há uma outra aplicação rodando noclusterque também

faz parte das aplicações paralelas: o gerente, o qual só é executado no nó principal.

Na tabela5.1, é possível notar que em alguns casos o tempo de execução não varia

muito com o acréscimo de mais processadores. Por exemplo, entreP = 9 e P = 11,

TP ≃ 28, 5 s. Isso ocorre porque na divisão das casas iniciais do tabuleiro de5 × 5



5.5. Resultados 61Tabela 5.1: Tempo e speedup obtidos om a exeução das apliações para-lelas no luster balaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 5. P representa onúmero de proessadores.Tempo (s) Speedup
P CavParEst CavParDin CavParEst CavParDin2 94,971 90,938 1,577 1,6473 66,683 65,263 2,246 2,2954 56,057 52,886 2,672 2,8335 44,636 46,934 3,356 3,1926 37,766 39,509 3,967 3,7927 31,933 33,863 4,691 4,4248 29,777 31,413 5,031 4,7699 28,586 29,755 5,240 5,03410 28,487 28,013 5,259 5,34711 28,527 26,993 5,251 5,55012 21,477 22,941 6,975 6,53013 20,199 22,616 7,416 6,62414 20,263 22,769 7,393 6,57915 19,723 22,354 7,595 6,70116 19,543 21,724 7,665 6,895

(25 casas iniciais), alguns processadores recebem3 casas iniciais e os outros recebe2,

e o tempo de execução total é dado pelo tempo de execução de3 casas iniciais. Os

processadores com mais casas iniciais são os limitantes no tempo de execuçãototal. O

mesmo ocorre entreP = 13 e P = 16, em que alguns processadores recebem2 casas

iniciais e os outros apenas1.

ParaP = 8, ocorre um fato inusitado que não é erro de medida como se poderia

pensar. ComP = 8, seria esperado que o tempo de execução total fosse dado pela soma

do tempo de cálculo das soluções para4 casas iniciais, como ocorre comP = 7, pois há

um processador com4 casas iniciais. No entanto não é o que se observa,T8 = 29, 777 s

e nãoT8 ≃ T7 = 31, 933 s. Isso ocorre por causa da variação do tempo de cálculo das

soluções para cada casa inicial.

Como encontrar as soluções para cada casa inicial é o mesmo que determinartodos os

ramos da árvore gerada (ver figura5.3), o tempo de cálculo é diretamente proporcional ao
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número de nós nos ramos dessa árvore, logo, quanto maiores os ramos, mais demorado é

o cálculo das soluções. E, como cada casa inicial gera uma árvore diferente, os tempos de

cálculo de soluções para cada casa inicial também são diferentes. No caso de um tabuleiro

de5 × 5, os tempos de cálculo para cada casa inicial variam entre:2, 5 s, 4, 0 s, 5, 6 s,

6, 8 s e7, 1 s. No caso deP = 8, certamente o processador que recebeu4 casas iniciais,

recebeu casas cujos tempos de cálculo eram pequenos, assim se explicao seu tempo de

execução ser bem menor do que o esperado.
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Figura 5.4: Grá�o mostrando o tempo de exeução das apliações paralelasem um luster balaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 5.
A fim de facilitar a visualização dos dados da tabela5.1, foram construídos dois grá-

ficos: figuras5.4 e 5.5. O primeiro mostra como o tempo de execução das aplicações

paralelas varia com o aumento do número de processadores. Nesse gráfico, percebe-se

queCavParEst é mais rápido na maioria dos casos do queCavParDin. Isso se deve

ao fato de que a granularidade (tempo de cálculo das soluções para uma dada casa ini-
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cial) é grande e, portanto, não é fácil atingir uma boa distribuição de cargas. Assim, oCavParDin tende a piorar a distribuição de cargas, embora apenas levemente. Um ponto

positivo doCavParDin é que a sobrecarga no sistema distribuído é baixa, pois a diferença

de tempo de execução das aplicações paralelas é pequena. Em cinco casos, ele até ganha

doCavParEst, P = 2, P = 3, P = 4, P = 10 eP = 11.

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 2  4  6  8  10  12  14  16

S
pe

ed
up

Número de processadores

CavParEst
CavParDin

Figura 5.5: Grá�o em que é mostrado o speedup das apliações paralelasem um luster balaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 5.
O segundo gráfico mostra como ospeedupdessas aplicações varia com o número de

processadores. Nesse gráfico, verificam-se certos patamares que ocorrem porque, mesmo

variando o número de processadores utilizado, o processador que receber o maior número

de casas iniciais, receberá a mesma quantidade em todos os casos nessasregiões. A

partir desse gráfico, nota-se que o acréscimo de mais processadores não necessariamente

reduz o tempo de execução total dessas aplicação, quando o número de processadores

se encontra nessas regiões de patamares. Outro ponto importante é que seaumentar o
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P CavParEst CavParDin CavParEst CavParDin2 232,575 129,47 0,644 1,1573 161,163 106,864 0,929 1,4024 132,523 75,764 1,130 1,9775 107,439 76,506 1,394 1,9586 87,972 58,848 1,703 2,5467 76,272 56,836 1,964 2,6368 68,969 56,666 2,172 2,6449 68,146 57,495 2,198 2,60510 68,332 45,588 2,192 3,28611 68,225 45,993 2,196 3,25712 45,705 44,049 3,278 3,40113 45,715 44,641 3,277 3,35614 45,477 45,454 3,294 3,29615 45,83 44,526 3,269 3,36416 45,714 45,279 3,277 3,308

número de processadores acima do número de casas do tabuleiro, não haverá ganho no

tempo de processamento. No entanto, não era intenção construir um programa eficiente

mas sim aplicações para testar o sistema de monitoramento desenvolvido neste trabalho

de mestrado.Cluster desbalaneado
Aqui, foi testado como as duas aplicações paralelas se comportam quandoo clusterestá

desbalanceado, ou seja, quando há aplicações sendo executadas aomesmo tempo em que

os testes foram realizados. Isso foi feito para simular um ambiente como o deNOWs ou

deGrids computacionais. Oclusterfoi desbalanceado colocando-se a aplicaçãoburnK6
(uma aplicação de uso intensivo de CPU) para ser executada em metade dos nós. Este

teste foi realizado da seguinte forma: para um certoP , número de processadores, fo-

ram colocados doisburnK6 emP/2 processadores seP for par, ou(P + 1)/2 seP for
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Figura 5.6: Grá�o mostrando o tempo de exeução das apliações paralelasem um luster desbalaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 5.
ímpar. Desta maneira, nos nós onde houverburnK6s rodando, a aplicação paralela que

estiver sendo executada, terá apenas aproximadamente1/3 da CPU disponível, enquanto

nos outros, ela terá quase100% da CPU. Os resultados obtidos neste teste podem ser

encontrados na tabela5.2. Esses dados são mais bem visualizados nas figuras5.6e5.7.

Na figura5.6, nota-se que oCavParDin é mais rápido do que oCavParEst em todos

os casos, indicando que, em sistemas distribuídos desbalanceados, o sistema de compar-

tilhamento dinâmico de cargas é melhor do que o estático. Na tabela5.2, percebe-se

outro fato inusitado: paraP = 2 e P = 3, CavParEst é mais lento do queCavSeq,

T2 = 232, 575 s eT3 = 161, 163 s contraT0 = 149, 8 s. Isso ocorre porqueT0 é obtido

comCavSeq sendo executado em um processador livre de outras aplicações enquanto que

nos outros casos há aplicações (burnK6) rodando ao mesmo tempo e muitas casas iniciais

para cada processador (paraP = 2, 13 casas iniciais para um processador e12 para o
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outro; paraP = 3, 9 para o primeiro,8 para o segundo e8 para o terceiro).

Na figura5.7, há algumas oscilações na curva doCavParDin. Isso é fruto da dificul-

dade do sistema de compartilhamento de cargas dinâmico doCavParDin em redistribuir

a carga eficientemente entre os nós doclusterjá que a granularidade é grande. Outra con-

seqüência disso é que, em alguns casos, aumentarP não melhora ospeedup(por exemplo,

o speedupcom14 processadores é menor do que com13).
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Figura 5.7: Grá�o em que é mostrado o speedup das apliações paralelasem um luster desbalaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 5.5.5.2 Segundo teste: tabuleiro de 5 × 6

Este teste foi realizado apenas com oclusterbalanceado (sem nenhuma outra aplicação ro-

dando). Neste teste, foram encontradas37.568 soluções eCavSeq levouT0 = 168, 5 min

para terminar. Já os tempos de execução das aplicações paralelas dependentes deP po-

dem ser visualizados na tabela5.3, assim como os respectivosspeedups.



5.5. Resultados 67Tabela 5.3: Tempo e speedup obtidos om a exeução das apliações para-lelas no luster balaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 6.Tempo (min) Speedup
P CavParEst CavParDin CavParEst CavParDin2 105,404 95,174 1,598 1,7953 75,092 68,694 2,244 2,4874 59,573 53,547 2,828 3,1915 51,906 49,418 3,246 3,4586 41,804 42,738 4,03 3,9987 34,33 35,053 4,908 4,8758 33,015 28,769 5,103 5,9399 33,062 25,871 5,096 6,60510 25,318 25,915 6,654 6,59311 24,281 22,429 6,939 7,61812 24,255 21,567 6,946 7,92313 24,278 21,281 6,939 8,02914 24,287 18,082 6,937 9,4515 17,78 18,216 9,476 9,38116 17,705 18,095 9,516 9,443

O primeiro ponto a ser discutido é o tempo de execução dessas aplicações que é muito

maior do que quando o tabuleiro era de5 × 5. Por exemplo,CavSeq leva149, 8 s com

o tabuleiro de5 × 5 e 168, 5 min com tabuleiro de5 × 6. Aqui não só houve aumento

na quantidade de casas mas também na granularidade. Enquanto que no primeiro caso

leva-se em média6 s para encontrar as soluções para cada casa inicial, no segundo caso

leva-se em média5, 5 min. Um aumento considerável na granularidade a ser distribuída

pelas aplicações paralelas. Esse é o motivo pelo qual as aplicações paralelas possuem um

speedupmelhor com tabuleiro de5× 6 do que com tabuleiro de5× 5 em quase todos os

casos (veja as tabelas5.1e5.3), pois há mais trabalho para cada processador.

Além do aumento na granularidade média, houve um crescimento da diferença dos

tempos de cálculo para cada casa inicial. Esse é um dos motivos pelo qualCavParDin
é melhor do queCavParEst em quase todos os casos. Outro motivo é a existência de

mais casas iniciais a serem distribuídas entre cada processador. Deste modo, CavParDin
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consegue balancear melhor a carga do sistema distribuído.

As figuras5.8e5.9mostram dois gráficos construídos a partir dos dados da tabela5.3.

Na figura5.8, nota-se queCavParDin é mais rápido do queCavParEst mas não muito,

pois a granularidade média é alta e não é possível distribuir tão bem a carga no sistema

distribuído. Também se conclui que a sobrecarga imposta no sistema distribuído pelo

compartilhamento dinâmico de cargas doCavParDin é baixa.
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Figura 5.8: Grá�o mostrando o tempo de exeução das apliações paralelasem um luster balaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 6.
Na figura5.9, ainda se nota a existência de patamares na curva doCavParEst. O

motivo é o mesmo descrito na subseção anterior. Por exemplo, entreP = 10 eP = 14, o

maior número de casas que um processador pode receber é3 e isso é o limitante no tempo

de execução total da aplicaçãoCavParEst. O mesmo não acontece com oCavParDin
porque ele consegue distribuir melhor a carga entre os processadorese, com isso, obter

aumento nospeedupquando se acrescenta mais processadores.
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Figura 5.9: Grá�o em que é mostrado o speedup das apliações paralelasem um luster balaneado. Tabuleiro soluionado de 5 × 6.5.6 Resumo do apítulo
Este capítulo teve a finalidade de descrever como foi testado o sistema de monitoramento

de cargas e de relatar os resultados obtidos discutindo-os minuciosamente.

Para testar o sistema de monitoramento, foram desenvolvidas três aplicações: CavSeq,

solução seqüencial,CavParEst, solução paralela que usa compartilhamento estático de

cargas,CavParDin, solução paralela que usa compartilhamento dinâmico de cargas; todas

para resolver o problema do passeio do cavalo em um tabuleiro deM×N . Esse problema

foi escolhido devido ao seu alto custo computacional, devido à facilidade deparalelização

e por ter unidades de tarefa de fácil redistribuição.

Nenhuma das aplicações utiliza métodos sofisticados de resolução já que o intuito era

só de teste e não de achar a melhor solução. OCavParDin, embora não use nenhum
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método aperfeiçoado para encontrar as soluções para o problema do passeio do cavalo,

utiliza um algoritmo de distribuição sofisticada de cargas que é global, dinâmico,distri-

buído, cooperativo, não-adaptativo e iniciado pelo destinatário, enquanto queCavParEst
utiliza um algoritmo simples global e estático. Aqui, procurou-se desenvolveras aplica-

ções paralelas empregando os conceitos discutidos no capítulo3.

A partir dos resultados, conclui-se que o algoritmo utilizado noCavParDin foi mais

eficiente do que oCavParEst na maioria dos casos analisados. Essa conclusão se tornou

mais evidente quando foi realizado o teste com oclusterdesbalanceado, ajudando a elu-

cidar a idéia inicial de desenvolver um sistema de monitoramento de cargas para sistemas

distribuídos multi-usuários cujos nós possuam poderes computacionais diferentes como

NOWs ouGrids computacionais. Outra conclusão importante foi a sobrecarga imposta

pelo algoritmo de compartilhamento dinâmico de cargas ser baixa que por sua vez im-

plica também ser baixa a sobrecarga imposta pelo sistema de monitoramento de cargas

desenvolvido neste trabalho de mestrado.
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6.1 Conlusões
A proposta deste trabalho nasceu com a preocupação de desenvolverferramentas que

auxiliassem o programador a criar aplicações paralelas com mais facilidade, pois, como

foi exposto no capítulo2, a programação paralela é muito mais difícil do que a seqüencial.

A questão abordada neste trabalho foi o balanceamento de cargas, vistoque, além de

limitar o desempenho, é uma das partes mais difíceis da programação paralela.

Outra motivação para este trabalho foi a pouca preocupação das ferramentas e das

linguagens paralelas existentes com o balanceamento de cargas, fazendo com que o pro-

gramador tenha que se preocupar com isso no desenvolvimento de aplicações paralelas.

Como a construção de um sistema de balanceamento de cargas é uma tarefa muitocustosa

e demorada para um trabalho de mestrado, foi desenvolvido apenas a parte que monitora

a carga de um sistema distribuído.

O intuito de construir um sistema de monitoramento de cargas foi de facilitar a pro-

gramação de aplicações paralelas, tendo em vista a proposta inicial deste trabalho. Outra

preocupação deste trabalho foi garantir que ele fosse portátil, visto queum dos objetivos

desse sistema foi de ser voltado aos sistemas distribuídos multi-usuários heterogêneos

como NOWs eGrids computacionais. A razão de suportarGrids computacionais foi

que tais sistemas estão se tornando muito promissores atualmente, pois são sistemas com71
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muitos recursos computacionais e alguns não só de uso privado.

A garantia de ser portátil pôde ser obtida através do uso de Java. Esse foi um dos

motivos pela escolha dessa linguagem de programação assim como a facilidade de pro-

gramação e a existência na própria linguagem de um padrão de comunicação, o RMI.

Com relação ao Java, pode-se concluir que é uma das linguagens mais promissoras atu-

almente não só na programação paralela mas também na seqüencial. Além disso, Java

é uma linguagem de boa aceitação entre os programadores e possui algumas facilidades

intrínsecas à linguagem, comothreadse RMI, que facilitam a programação paralela.

Além de serem portáteis, as aplicações paralelas que utilizarem o sistema de moni-

toramento de cargas terão sua programação facilitada graças à orientação ao objeto. A

ferramenta de monitoramento de cargas fornece ao programador uma interface que pode

ser facilmente expandida (inclusão de novos tipos de medidas, criação de aplicações para-

lelas que utilizem esta ferramenta, etc). Além disso, utilizar um objeto para representar o

índice de carga e não só um número torna possível transmitir mais informação arespeito

do computador que está sendo analisado. Assim, um único objeto pode conter informa-

ções sobre vários tipos de carga, por exemplo. Dados úteis que esse tipode objeto deve

conter são informações como: tipo de CPU, freqüência de operação, capacidade total da

memória física, tipo de memória física, interface de rede, enfim algumas informações

essenciais para determinar o poder computacional de um certo nó.

Com relação ao uso de umcluster de computadores do tipo Beowulf, embora não

heterogêneo como os sistemas distribuídos para os quais o sistema de monitoramento de

cargas foi proposto, ele permitiu um bom ambiente para desenvolvimento e teste, inclusive

proporcionando bons resultados. No entanto, realmente teria sido melhor desenvolver e

testar o sistema de monitoramento de cargas em um outros sistemas distribuídos, oque

não foi possível pela falta de tempo.

Os resultados apresentados no capítulo5 mostram que o sistema de compartilhamento

dinâmico de cargas desenvolvido para testar o sistema de monitoramento foi melhor do

que o sistema de compartilhamento estático na maioria dos casos testados. Isso não só

demonstra que o sistema de compartilhamento dinâmico de cargas foi eficiente como
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também comprova a afirmação de que mesmo em sistemas distribuídos cujos nós sejam

iguais, o balanceamento de cargas dinâmico é melhor do que o estático [28]. Além disso,

conclui-se, a partir desses resultados, que o sistema de monitoramento de cargas impõe

pouca sobrecarga no sistema distribuído. Este é um dos resultados mais importantes deste

trabalho, por satisfazer um dos maiores objetivos desse sistema.

Enfim, a ferramenta criada neste trabalho constitui uma iniciativa para o desenvolvi-

mento de um sistema de balanceamento de cargas emGrids computacionais. Além de

fornecer a carga dos nós de um sistema distribuído às aplicações paralelas, ou a um sis-

tema de balanceamento de cargas, a ferramenta desenvolvida também pode ser usada para

gerenciamento de um computador paralelo. Desta maneira, o administrador deum sis-

tema distribuído pode saber como os recursos computacionais de seu sistema estão sendo

usados.6.2 Trabalhos Futuros
Embora o sistema de monitoramento de cargas tenha se mostrado eficiente, ele ficou bas-

tante limitado a computadores pessoais com Linux como sistema operacional. Um dos

próximos passos seria implementar as medidas de carga de CPU, de memória e derede

para outras arquiteturas e para outros sistemas operacionais de maneira apermitir maior

flexibilidade na sua utilização e assim garantir que ele seja portátil. Com isso, jáseria

possível testá-lo emGrids computacionais, por exemplo.

Ademais, também seria útil implementar novas medidas de carga, como, por exemplo,

uso do disco rígido e tamanho da fila de processos. Isso tornaria o sistema de monitora-

mento mais versátil, deixando mais opções para o programador de aplicaçõesparalelas

escolher as que melhor resolver o seu problema.

Uma continuação possível para este trabalho seria desenvolver um sistemade compar-

tilhamento de cargas que utilizasse o sistema de monitoramento. O sistema de comparti-

lhamento seria uma ferramenta que englobaria uma interface de programação, de maneira

a facilitar a tarefa de inserção de códigos de distribuição de cargas em aplicações para-



6.2. Trabalhos Futuros 74
lelas, e um distribuidor de cargas (um ambiente de tempo de execução). O distribuidor

utilizaria o sistema de monitoramento para saber como os recursos do sistema distribuído

estão sendo usados e realizaria o rebalanceamento de cargas.
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