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Sistema Gerenciador de ProcessamentoCooperativoIvonne Mart��nez CarrazanaNelson C. MachadoC�elio C. Guimar~aes�Sum�arioEste trabalho apresenta o projeto e a implementa�c~ao de umSistema Gerenciador de Processamento Cooperativo (SGPC). Autiliza�c~ao do SGPC facilita a explora�c~ao da capacidade de parale-lismo inerente a uma rede local. Foram desenvolvidos umServidorde Processamento e um pacote de rotinas que serve de interfacepara o servidor.A utiliza�c~ao do sistema pode ser feita em um de dois n��veis:seguindo o modelo Cliente/Servidor atrav�es de Chamadas Remotasde Procedimentos (RPCs) diretamente ao servidor, ou atrav�es desubrotinas de biblioteca que se encarregam de gerar as RPCs eoferecem ao usu�ario um ambiente mais amig�avel.Em ambos os n��veis se realizam execu�c~oes remotas com sele�c~aoautom�atica da m�aquina hospedeira e garante-se a transparênciadestas opera�c~oes para os usu�arios do sistema. A escolha das m�aqui-nas de destino das migra�c~oes baseia-se no n��vel de ociosidade desuas CPUs.O sistema visa facilitar o desenvolvimento de aplica�c~oes parale-las com baixo custo de implementa�c~ao, aumentar a velocidade deprocessamento global de tais aplica�c~oes, permitindo o aproveita-mento dos recursos das esta�c~oes ociosas.�Departamento de Ciência da Computa�c~ao, Universidade Estadual de Campinas,13081-970 Campinas, SP. 1



2 2 PROJETO DO SGPC1 Introdu�c~aoAlgumas aplica�c~oes importantes em engenharia e ciência exigem quan-tidades de tempo t~ao consider�aveis que s~ao impratic�aveis de serem im-plementadas nos computadores dispon��veis. Tais problemas exigem atu-almente o uso de supercomputadores ou de arquiteturas concorrentes.Para que seja poss��vel utilizar, de forma simultânea e efetiva, maisde um processador, realizam-se atualmente pesquisas sobre paralelismoem diferentes �areas:� Algoritmos e Aplica�c~oes,� Linguagens e Compiladores,� Arquiteturas, e� Ambientes de programa�c~ao.Este trabalho situa-se nesta �ultima �area, que trata do desenvolvi-mento de ambientes de programa�c~ao e�cientes. Em particular, interessa-nos o desenvolvimento de ferramentas que facilitam a distribui�c~ao dem�odulos para execu�c~ao em diferentes processadores interligados [BDG+91][DD92] [Che88].Um conjunto de esta�c~oes de trabalho (workstations) de �ultima gera�c~aointerligadas por uma rede local (LAN) de alto desempenho constitui,em essência, um sistema de processadores paralelos fracamente acopla-dos que poderia ser utilizado como uma \m�aquina paralela" para certasopera�c~oes, com o auxilio de ferramentas adequadas. O Sistema Geren-ciador de Processamento Cooperativo (SGPC), objeto deste trabalho,implementa uma de tais ferramentas.2 Projeto do SGPCO Sistema (SGPC) desenvolvido provê um ambiente que permite aousu�ario, de forma relativamente simples, a explora�c~ao da capacidade



3de paralelismo inerente �a arquitetura de rede, para um conjunto deaplica�c~oes espec���cas mas importantes, que satisfazem a determinadosprerequisitos.O SGPC foi desenvolvido sobre uma rede de esta�c~oes de trabalho(workstations) da Sun1 interligadas com uma rede Ethernet, e com oSistema Operacional SunOS2 como plataforma de programa�c~ao [Sun90].A programa�c~ao foi realizada nas linguagens C e RPC3 [BN84, Sun90].Esta �ultima foi utilizada na descri�c~ao do protocolo de servi�co RPC aceitapelo compilador de protocolos rpcgen.A combina�c~ao hardware-software da rede Sun provê uma plataformaex��vel para a integra�c~ao das diferentes m�aquinas e de novos softwares .O Sistema Operacional oferece um conjunto extens��vel de protocolos parao intercâmbio de dados. Para a instala�c~ao e uso do SGPC devem estardispon��veis os servi�cos de RPC (Remote Procedure Call), XDR (eXternalData Reference), portmapper, NIS (Network Information Service) e NFS(Network File System).Foi desenvolvido um sistema para distribuir m�odulos entre esta�c~oesde trabalho, possibilitando a utiliza�c~ao do tempo ocioso destas. Com autiliza�c~ao desta ferramenta pode-se conseguir um \processamento coope-rativo" na rede: n~ao s�o a utiliza�c~ao compartilhada de perif�ericos, mastamb�em, da capacidade de processamento das esta�c~oes.Para conseguir explorar a concorrência primeiro �e necess�ario veri�carse o problema tem paralelismo, e depois dividir a tarefa em processosparalelos, tomando decis~oes quanto �a granularidade.Segmentar um problema em tarefas poss��veis de serem executadasconcorrentemente �e altamente dependente da aplica�c~ao. Isto faz comque seja muito dif��cil, ou imposs��vel, automatiz�a-lo completamente deuma maneira razo�avel e e�ciente. O SGPC pressup~oe que o usu�ario temuma id�eia clara do paralelismo em seu trabalho e dos algoritmos que osimplementam. O SGPC tamb�em pressup~oe que os m�odulos poss��veis de1Sun Microsystems, Inc.2Sun Operating System3Extens~ao da linguagem XDR muito similar a C



4 2 PROJETO DO SGPCexecutar em paralelo residem em arquivos execut�aveis.Os usu�arios podem iniciar m�odulos independentes que ser~ao migra-dos, de maneira dinâmica, para serem executados em algumas das m�aquinasno conjunto dispon��vel. Com a utiliza�c~ao do SGPC passa-se de umambiente de esta�c~oes de trabalho distribu��das a um pseudo ambientede multiprocessadores [KDLS86], fazendo uso efetivo da capacidade deprocessamento distribu��da.O fato dos m�odulos serem executados local ou remotamente, bemcomo a existência de migra�c~oes s~ao transparentes para as aplica�c~oes.O SGPC pode decidir que a \melhor" esta�c~ao dispon��vel para executarum m�odulo seja a pr�opria esta�c~ao onde foi feito o pedido.2.1 M�odulos do Sistema e sua Intera�c~aoSeguindo a recomenda�c~ao sugerida pelo SunOS para implementarservi�cos de rede, o SGPC baseia-se no conceito de Servidor: um Servidorde Processamento (ServProc) foi implementado como um \daemon"4;uma c�opia deste deve existir em cada esta�c~ao participando do pseudoambiente de multiprocessadores. Cada ServProc mantem-se coletandoinforma�c~oes e pronto para servir como Servidor de Processamento.Os Servidores nas diversas esta�c~oes operam concorrentemente, traba-lhando para conseguir uma distribui�c~ao que equilibre o uso das esta�c~oesde trabalho, visando minimizar o tempo total de execu�c~ao. O funcio-namento integrado de v�arios Servidores de Processamento (ServProcs)constitui o Sistema Gerenciador de Processamento Cooperativo.Os servi�cos prestados pelo ServProc podem ser usufru��dos pelas aplica-�c~oes usu�arias em dois n��veis diferentes:� Sistema Gerenciador de Processamento Cooperativo (SGPC);� Sistema Gerenciador de Processamento Cooperativo Estendido-(SGPC Estendido);4Processo servidor que �ca residente e trabalha em estreita vincula�c~ao com o kernel



2.2 Organiza�c~ao e Fluxo das Informa�c~oes 5No primeiro caso, a aplica�c~ao faz uso do SGPC interagindo direta-mente com o Servidor de Processamento Local5 segundo as conven�c~oesdo Modelo Cliente/Servidor.No segundo caso, SGPC Estendido, o SGPC foi acrescentado de umainterface que poupa ao usu�ario o conhecimento das conven�c~oes do Mo-delo Cliente/Servidor, permitindo que interaja com rotinas simples emuma biblioteca, e com um front end C . Esta biblioteca, denominada In-terfPC dever�a ser incluida, atrav�es do ligador, em toda aplica�c~ao que useo SGPC Estendido.Todas as opera�c~oes dispon��veis para a aplica�c~ao atrav�es da InterfPCs~ao mapeadas em servi�cos do protocolo do ServProc. Neste protocoloest~ao inclu��dos al�em dos servi�cos propriamente destinados �as aplica�c~oesusu�arias, servi�cos para a intera�c~ao entre ServProcs.Cada ServProc atende a pedidos locais, gerados a partir de aplica�c~oesclientes na pr�opria esta�c~ao, e a pedidos remotos, provenientes de outrosServProcs executando em outras esta�c~oes.2.2 Organiza�c~ao e Fluxo das Informa�c~oesO SGPC encarrega-se da arbitragem e da aloca�c~ao de recursos am�odulos, e para tanto:� mant�em informa�c~oes atualizadas sobre as esta�c~oes na rede;� mant�em informa�c~oes atualizadas sobre os m�odulos em execu�c~ao;� determina e aloca as esta�c~oes hospedeiras;� re-aloca esta�c~oes para os m�odulos.Os Servidores armazenam os dados das esta�c~oes e dos m�odulos emexecu�c~ao em tabelas. A manuten�c~ao destas tabelas exige a transferência5ServProc residente na Esta�c~ao Local



6 2 PROJETO DO SGPCe distribui�c~ao de informa�c~oes entre as esta�c~oes participando da coo-pera�c~ao. Nesta primeira vers~ao, optou-se por simplicidade em coletare enviar sob demanda estas informa�c~oes.Existem servi�cos para dar �as aplica�c~oes usu�arias do SGPC acesso �asinforma�c~oes das esta�c~oes e dos m�odulos, permitendo a usu�arios so�sti-cados adotar crit�erios pr�oprios para exporta�c~oes de m�odulos.2.3 Controle dos M�odulos Submetidos a Migra�c~aoA migra�c~ao de m�odulos acontece entre duas esta�c~oes em coopera�c~aoatrav�es dos ServProcs. Diz-se que a \esta�c~ao origem" do m�odulo \ex-porta" o m�odulo. Analogamente, diz-se que a \esta�c~ao hospedeira" ou\esta�c~ao destino" do m�odulo o \importa". Como caso particular a esta�c~aoorigem e a esta�c~ao destino podem coincidir, mas o usu�ario n~ao precisa terconhecimento deste fato.Os pedidos feitos pelas aplica�c~oes, segundo a sua natureza, podemsatisfazer-se Local ou Remotamente. O percurso das transa�c~oes passapela aplica�c~ao, pelo ServProc Local e possivelmente por um ServProcRemoto.Durante a ocorrência destas transa�c~oes o m�odulo passa por diferentesest�agios: n~ao migrado, migrado, em progresso, conclu��do e erro.O tempo de estadia de um m�odulo no SGPC est�a marcado por algunsmomentos importantes. Seguem-se de�ni�c~oes destes tempos:� Preâmbulo de Execu�c~ao: Tempo entre o reconhecimento dopedido de execu�c~ao, e o come�co desta na Esta�c~ao Destino. Estados:n~ao migrado e migrado.� Tempo de Execu�c~ao: Per��odo que vai do in��cio do m�odulo naEsta�c~ao Destino at�e o �m de sua execu�c~ao. Estado: em progresso.� Tempo de Vida Estendida: Inicia-se ap�os a �naliza�c~ao da execu�c~aodo m�odulo e dura at�e que desapare�ca do controle do SGPC. Es-tado �nal: conclu��do ou erro. O �m do Tempo de Vida Estendidacoincide com o �m do Tempo Total de Vida.



7� Tempo de Vida Ativa: Inclui o Preâmbulo e o Tempo de Execu�c~ao.Estados: n~ao migrado, migrado e em progresso;� Tempo Total de Vida: Inicia-se com o recebimento do pedidode execu�c~ao e se estende at�e a �naliza�c~ao de seu Tempo de VidaEstendida.Cada ServProc origem de uma migra�c~ao atribui um Identi�cador aom�odulo. Este identi�cador �e �unico para cada m�odulo no SGPC e v�alidodurante todo seu Tempo Total de Vida.Enquanto o m�odulo se encontra no Preâmbulo de execu�c~ao, apenaso servidor local sabe da sua existência. Durante o Tempo de Execu�c~aodo m�odulo, ambos os ServProcs sabem da sua existência, mas �e o Serv-Proc Destino que tem controle direto sobre a referida execu�c~ao; o Serv-Proc Origem apenas �e informado de seu estado. Uma vez terminada aexecu�c~ao, o ServProc Origem �e informado deste fato, e as informa�c~oesrelativas aom�odulo s~ao apagadas do ServProc Destino. No ServProc Ori-gem as informa�c~oes do m�odulo sobrevivem ao t�ermino da sua execu�c~ao,da�� o Tempo de Vida Estendida.3 Servidor de ProcessamentoUm Servidor ou Processo Servidor �e um processo que implementaservi�cos. Um Servidor trabalha em estreita vincula�c~ao com o kernel doSistema Operacional, mas seu c�odigo n~ao est�a contido nele.A cria�c~ao do ServProc foi auxiliada pelo compilador de RPC rpcgen.Este aceita como entrada a de�ni�c~ao de uma interface do programa re-moto escrita na linguagem RPC, e gera programas na linguagem fonte C.A sa��da do rpcgen inclui stubs do cliente e do servidor do Servi�co RPC[BN84]. Estes stubs responsabilizam-se pelo empacotamento e desempa-cotamento dos parâmetros e resultados, pelo envio da requisi�c~ao, e pelachamada local do procedimento desejado. As rotinas XDR (opcionais)s~ao �uteis no empacotamento e desempacotamento de parâmetros e re-sultados em um formato independente da arquitetura dos computadores



8 3 SERVIDOR DE PROCESSAMENTOenvolvidos.Na gera�c~ao do c�odigo para o SGPC optou-se pelo protocolo de trans-porte TCP (Transmission Control Protocol) devido a sua con�abilidade.Este inclui pol��ticas de retransmiss~ao e timeout .3.1 Servi�cos do ServProcOs procedimentos remotos do ServProc podem ser divididos em doisgrandes grupos, segundo o tipo do cliente para o que foram preparados:� servi�cos para as aplica�c~oes Clientes;� servi�cos de intercomunica�c~ao entre ServProcs.Atrav�es destes �ultimos materializa-se o intercâmbio de informa�c~oes decon�gura�c~ao, de informa�c~oes de estado, e o que �e mais importante, amigra�c~ao dos m�odulos.Os servi�cos no ServProc est~ao inclu��dos nos seguintes grupos:� identidade dos ServProcs:{ int ENVIAIDSERVPROC(stamp): recebe a Identidadedo ServProc cliente;{ stamp PEDEIDSERVPROC(void): pedido expl��cito daIdentidade do ServProc corrente;� informa�c~oes sobre as esta�c~oes:{ ids host LISTAHOSTS(void): retorna uma listagem detodas as esta�c~oes na rede (usado por aplica�c~oes);{ inf host PEDEINFHOST(cadeia): oferece caracter��sticase estado das esta�c~oes (utilizado tanto por aplica�c~oes quantopor outros ServProcs). As informa�c~oes incluem a arquiteturade aplica�c~ao (descrita em 3.3), se a esta�c~ao tem ou n~ao Serv-Proc residente, a porcentagem de tempo ocioso da CPU, aquantidade de m�odulos importados, a quantidade de usu�arioslogados e a quantidade de processos em execu�c~ao;



3.1 Servi�cos do ServProc 9� execu�c~ao de m�odulos:{ id mod EXECMOD(mod): pedido de execu�c~ao de umm�odulo com escolha autom�atica da esta�c~ao de destino (usadopor aplica�c~oes);{ id mod EXECMODHOST(mod host): pedido de execu�c~aode um m�odulo com a indica�c~ao da esta�c~ao de destino desejada(usado por aplica�c~oes);{ id mod migrado EXECREMMOD(inf mod): pedido deexecu�c~ao remota de um m�odulo sendo exportado para estaesta�c~ao (usado por outros ServProcs). �E chamado no corpoda implementa�c~ao dos dois anteriores;� informa�c~oes sobre os m�odulos:{ ids mods LISTAMODS(void): retorna quantos e quaiss~ao os m�odulos migrados atrav�es deste ServProc (usado poraplica�c~oes);{ inf mod PEDEINFMOD(int): oferece o estado do m�odulocom o Identi�cador dado como parâmetro;{ int ENVIAINFMOD(inf mod): informa �a esta�c~ao de ori-gem de um m�odulo sobre seu estado na esta�c~ao de destino(usado por outros ServProcs);� informa�c~oes sobre condi�c~oes errôneas:{ inf erro INFERRO(int): dado um c�odigo de erro retornauma mensagem explicativa.Em todos os casos, as informa�c~oes retornadas pelos servi�cos vemacompanhadas da Identidade (stamp) do ServProc que prestou o servi�co.�E responsabilidade do Cliente veri�car que as identidades original e cor-rente coincidam. Nos casos em que os ServProcs fazem o papel de clientese com o uso do SGPC Estendido, �e garantida esta veri�ca�c~ao.



10 3 SERVIDOR DE PROCESSAMENTOSeria desej�avel que tamb�em fossem oferecidos mecanismos de co-ordena�c~ao e intera�c~ao entre as tarefas. O SGPC, nesta sua primeiravers~ao, n~ao oferece mecanismos para o intercâmbio de informa�c~oes entreos m�odulos em execu�c~ao em diferentes m�aquinas.A execu�c~ao de um m�odulo come�ca com a chamada por parte daaplica�c~ao de um servi�co de execu�c~ao (EXECMOD() ou EXECMODHOST()).Com o recebimento destes pedidos os m�odulos come�cam seu Ciclo deVida pelo estado n~ao migrado.Em ambos os procedimentos de pedido de execu�c~ao tem que ser dadocomo entrada o nome do arquivo com o programa execut�avel, o cami-nho at�e seu diret�orio, os argumentos a serem passados ao m�odulo aoiniciar sua execu�c~ao, as vari�aveis de environment , se o Servidor Localdeve provocar uma coleta de dados novos atrav�es de todo o SGPC antesde selecionar a esta�c~ao de destino, e se o SGPC pode ou n~ao executarnovamente o m�odulo em caso de quedas que interrompam sua execu�c~ao.Os dois servi�cos para pedido de execu�c~ao devolvem o Identi�cador doM�odulo para o SGPC.O pedido do servi�co EXECREMMOD() faz com que o m�odulotransite para o estado migrado, ainda no Preâmbulo de sua execu�c~ao.Para conseguir a execu�c~ao do m�odulo o ServProc faz uso das primiti-vas fork() e execve(). O identi�cador do processo em execu�c~ao, atribu��dopelo Sistema Operacional, constitui o identi�cador do m�odulo no des-tino. O êxito no lan�camento da execu�c~ao do m�odulo marca o in��cio deseu Tempo de Execu�c~ao, e como conseq�uência o m�odulo passa ao estadoem progresso.As informa�c~oes do m�odulo em execu�c~ao retornadas por PEDEINF-MOD() e enviadas por ENVIAINFMOD() incluem a esta�c~ao de des-tino, os identi�cadores do m�odulo no SGPC e no destino, os hor�ariosda migra�c~ao, do reconhecimento do t�ermino, do inicio da execu�c~ao, edo t�ermino da execu�c~ao, assim como o tempo utilizado na execu�c~ao e oc�odigo de sa��da do m�odulo.�E atrav�es do servi�co ENVIAINFMOD() que o servidor de origem�ca sabendo quando termina a execu�c~ao de um m�odulo que exportou, e



3.2 Sele�c~ao da Esta�c~ao Hospedeira 11o valor de retorno deste servi�co �e utilizado para conferir se o envio dasinforma�c~oes do estado do m�odulo chegaram a seu destino.As informa�c~oes de um m�odulo s~ao retidas na sua Esta�c~ao de Destinoat�e que a esta�c~ao de origem do m�odulo seja informada de seu t�ermino.Entretanto, as informa�c~oes dos m�odulos s~ao retidas na sua Esta�c~ao deOrigem ainda depois de terminada sua execu�c~ao. Um m�odulo terminaseu Tempo Total de Vida no sistema apenas quando a aplica�c~ao queprovocou sua execu�c~ao toma conhecimento de sua �naliza�c~ao. Nestecaso d�a-se por terminado o Tempo de Vida Estendido do m�odulo.3.2 Sele�c~ao da Esta�c~ao HospedeiraA escolha autom�atica da esta�c~ao de destino para uma migra�c~ao usaa porcentagem de tempo ocioso (idle) da CPU medida desde a �ultimaconsulta �a esta�c~ao e as migra�c~oes anteriores realizadas por este servidor,tentando que n~ao se repitam as sele�c~oes.3.3 Caracter��sticas do Ambiente de Execu�c~ao� Arquitetura de Aplica�c~ao: cada esta�c~ao de trabalho e cadac�odigo objeto gerado por um tradutor tem uma Arquitetura deAplica�c~ao de�nida. Para um programa ser executado sobre umaesta�c~ao suas Arquiteturas de Aplica�c~ao tem-se que corresponder.O SGPC certi�ca-se desta correspondência.� Intera�c~ao: os usu�arios trabalhando nas esta�c~oes de destino n~aodevem ser perturbados em seu trabalho por causa dos m�odulosimportados. O m�odulo migrado n~ao pode usar recursos interativosda Esta�c~ao de Destino. A execu�c~ao de uma entrada interativa emum m�odulo provocaria seu bloqueio. Escritas tanto para a sa��dapadr~ao (stdout) quanto para a sa��da de erros padr~ao (stderr), s~aocapturadas e redirigidas para arquivos;� Vari�aveis de Ambiente: a aplica�c~ao pode fornecer com o pedidode execu�c~ao o environment que deseja. No SGPC Estendido se o



12 4 INTERFACE DE ALTO N��VELusu�ario n~ao oferece este explicitamente o sistema reproduz auto-maticamente as vari�aveis do ambiente do programa solicitante;� Re-Execu�c~ao: em condi�c~oes excepcionais que impe�cam o t�erminonormal o SGPC pode executar novamente o m�odulo.3.4 Quedas (Crashs)A Identidade de um ServProc �e criada na sua instala�c~ao a partirdo hor�ario do sistema local e do nome l�ogico da esta�c~ao. No momentoem que se estabelece o primeiro contacto entre dois ServProcs, ambosenviam seus respectivos Identi�cadores. Em qualquer tentativa de con-tacto posterior realiza-se uma checagem de sua identidade. No caso den~ao ser satisfat�oria a veri�ca�c~ao, o ServProc que fez o pedido assumeque o Servidor daquela esta�c~ao caiu e toma as seguintes providências:Se existem m�odulos importados no ServProc corrente que foram ex-portados pelo ServProc considerado em queda, a execu�c~ao local destesm�odulos �e cancelada.Se o ServProc corrente exportou algum m�odulo para a esta�c~ao emque aconteceu a queda, tenta-se recuperar a situa�c~ao recome�cando aexecu�c~ao do m�odulo.4 Interface de Alto N��velOs procedimentos da biblioteca que implementa o m�odulo InterfPCpodem ser divididos nos seguintes grupos:� Liga�c~ao ao Servidor de Processamento Cooperativo;� Opera�c~oes de Informa�c~oes sobre as Esta�c~oes;� Opera�c~oes de Execu�c~ao de M�odulos;� Opera�c~oes de Informa�c~oes sobre os M�odulos;� Diagn�ostico de erros.



13Nas rotinas da InterfPC n~ao se oferecem opera�c~oes sobre a Identidadedos Servidores de Processamento, uma vez que o uso destes ServProcs�ca totalmente transparente para as aplica�c~oes usu�arias deste n��vel. En-tretanto, o pacote de rotinas nesta biblioteca checa a Identidade dosServProcs ao longo da Sess~ao de Processamento Cooperativo.Nas duas opera�c~oes de pedido de execu�c~ao a aplica�c~ao usu�aria tema op�c~ao de fornecer ou n~ao uma cadeia com as vari�aveis de environmente seus valores. Colocando a cadeia vazia como environment o SGPCEstendido encarrega-se automaticamente de estabelecer um environmentigual ao que tinha o processo que pede a execu�c~ao do m�odulo.5 Exemplos de Aplica�c~oesO SGPC oferece servi�cos que s~ao �uteis para aplica�c~oes que precisemdisparar a execu�c~ao em lote de v�arios programas, especialmente quandoesses programas v~ao fazer um uso intensivo da CPU.5.1 Make Distribu��doNa elabora�c~ao deste exemplo de aplica�c~ao, partiu-se do c�odigo fontede um programa make convencional, em que todas as regras devem sercumpridas seq�uencialmente. Neste programa, foram introduzidas modi-�ca�c~oes para que os pedidos de execu�c~ao dos comandos que constituemas regras fossem encaminhados atrav�es do SGPC e executadas concorren-temente. Este make modi�cado foi utilizado na compila�c~ao de conjuntosde arquivos fonte em C, fazendo com que as compila�c~oes fossem reali-zadas de maneira paralela. Cabe ressaltar que o make distribu��do assimconstruido foi um simples recurso para realizar os testes de compila�c~aoparalela, e n~ao constitui uma ferramenta para uso pr�atico que exigiriaextens~oes que permitissem especi�car que regras podem ser executadasem paralelo e qual a sequencialidade que deve ser observada. Nossomakedistribu��do tenta executar todas as regras em paralelo.



14 5 EXEMPLOS DE APLICA�C ~OES5.1.1 Dados de Tempos de Compila�c~oes Distribu��dasApresentamos aqui os resultados obtidos em compila�c~oes de arquivos,contendo programas arti�ciais em C, que requerem aproximadamente 28segundos cada de uso do processador.O arquivo fonte tem 4900 linhas de c�odigo e foram criadas seis copiasdo mesmo. �E importante assinalar que no sistema utilizado todos osarquivos est~ao localizados remotamente em um servidor de arquivos.Foram realizadas compila�c~oes de conjuntos de um, três e seis des-tes arquivos, e variantes destas compila�c~oes com o compilador C dire-tamente, atrav�es do make original, atrav�es do make distribu��do com oServProc em uma �unica esta�c~ao, e atrav�es do make distribu��do com oServProc em três e seis esta�c~oes. As medi�c~oes de tempo (tempo real de-corrido) foram todas realizadas com a ajuda do comando /usr/bin/time.Para cada caso, o experimento foi repetido cinco ou seis vezes e anotadosos valores m��nimo, m�aximo e m�edio. A diferen�ca entre os tempos m��nimoe m�aximo, pode chegar, nos casos em que realmente ocorre exporta�c~ao, a54 %, uma vez que os experimentos foram realizados durante a opera�c~aonormal do sistema, tipicamente por dezenas de usu�arios.5.1.2 Compila�c~ao de três arquivos de 28 segundos cadaAs compila�c~oes com medi�c~oes de tempo foram realizadas nas seguin-tes variantes:� A: Cada arquivo independente com chamada direta ao compilador;� B: Os três arquivos em uma chamada ao make original;� C: Os três arquivos em uma chamada ao make distribu��do com oServProc instalado em uma �unica esta�c~ao (todas as compila�c~oesforam locais);� D: Os três arquivos em uma chamada ao make distribu��do comv�arios ServProcs instalados (as compila�c~oes migraram para trêsesta�c~oes diferentes).



5.1 Make Distribu��do 15Os tempos reais das compila�c~oes dos três arquivos, nas diferentesvariantes, s~ao mostrados na tabela da Figura 1.M��nimo M�aximo M�edioA 42.40 48.00 44.33B 82.70 87.90 84.87C 112.90 116.20 113.90D 47.00 67.80 56.78Figura 1: Tempos Reais da Compila�c~ao de Três ArquivosO caso de todas as compila�c~oes locais atrav�es do make distribu��do �e,como seria de esperar, o de pior desempenho. O tempo aumenta consi-deravelmente com rela�c~ao ao do make convencional, devido ao overheadadicional, natural neste caso, do SGPC. Note-se entretanto que, mesmoneste caso, o tempo total �e inferior ao triplo do tempo da compila�c~aoisolada.O resultado em D do uso do make distribu��do com migra�c~oes reaisdas compila�c~oes evidencia melhora no desempenho: embora o tempo decompila�c~ao de um m�odulo migrado seja maior do que se feito localmente,o tempo de compila�c~ao do conjunto �e cerca de 33 % menor que o temponecess�ario para a compila�c~ao seq�uencial na mesma m�aquina de todos osm�odulos.5.1.3 Compila�c~ao de seis arquivos de 28 segundos cadaAs compila�c~oes com medi�c~oes de tempo foram realizadas nas seguin-tes variantes:� A: Cada arquivo independente com chamada direta ao compilador;� B: Os seis arquivos em uma chamada ao make original;� C: Os seis arquivos em uma chamada ao make distribu��do com oServProc instalado em uma �unica esta�c~ao (todas as compila�c~oesforam locais);



16 5 EXEMPLOS DE APLICA�C ~OES� D: Os seis arquivos com uma chamada ao make distribu��do comv�arios ServProcs instalados (as compila�c~oes migraram para trêsesta�c~oes diferentes);� E: Os seis arquivos com uma chamada ao make distribu��do comv�arios ServProcs instalados (as compila�c~oes migraram para seisesta�c~oes diferentes).Os tempos reais das compila�c~oes dos seis arquivos, nas diferentesvariantes, s~ao mostrados na tabela da Figura 2.M��nimo M�aximo M�edioA 42.40 48.00 44.33B 167.80 170.10 168.63C 367.80 745.30 555.17D 90.70 107.50 97.96E 79.50 173.80 122.50Figura 2: Tempos Reais da Compila�c~ao de um Conjunto de Seis Arquivos�E importante assinalar que estes exemplos de compila�c~oes fazem usorelativamente intenso do sistema de arquivos (em maior medida o deseis compila�c~oes) o que introduz demoras que n~ao dependem apenas doprocessamento na CPU. Note-se que cada compila�c~ao resulta na escritade um arquivo objeto em disco de tamanho consider�avel.�E de supor que, nestes casos de programas com consider�avel atividadede entrada/sa��da, outros fatores tornam-se importantes �a medida queaumenta o n�umero de execu�c~oes paralelas: no sistema utilizado todas asescritas em disco competem por um �unico servidor de arquivos central etodo o tr�afego passa por uma rede Ethernet de 10 Mbps.Ao aumentar o n�umero das esta�c~oes de destino de três para seis �emantida a melhora em rela�c~ao �as variantes locais. Mas a melhoria n~ao �eproporcional �a quantidade de esta�c~oes. Provavelmente devido aos fato-res acima identi�cados e contrariamente ao que inicialmente se poderia



5.2 Aplica�c~oes com Uso Intensivo do Processador 17esperar, em m�edia �e pior executar os seis m�odulos em seis esta�c~oes aoinv�es de executar os seis m�odulos em três esta�c~oes (dois em cada). Umaexplica�c~ao plaus��vel para este resultado consiste no fato que, para ummaior n�umero de esta�c~oes atuando em paralelo, esta�c~oes mais ocupadastem que ser utilizadas e estas passam a constituir o gargalo do sistema,de vez que o teste s�o �e �nalizado ap�os a �ultima esta�c~ao utilizada concluirseu m�odulo.5.2 Aplica�c~oes com Uso Intensivo do ProcessadorPara a realiza�c~ao de testes que fa�cam uso intensivo do processador, foiselecionado o problema de calcular n�umeros primos: implementou-se umprograma b�asico extremamente simples e utilizando um algoritmo pri-mitivo, que calcula os n�umeros primos em um intervalo. Este programarecebe como argumentos os valores m��nimo e m�aximo dos extremos dointervalo.Foi desenvolvido um programa principal que, para calcular os n�umerosprimos em um intervalo, faz uma divis~ao deste em três subintervalos echama três instâncias do programa b�asico. Este programa principal fazuso do SGPC fazendo com que o c�alculo dos n�umeros primos em cada in-tervalo constitua um m�odulo independente poss��vel de ser migrado parasua execu�c~ao.Na Figura 3 s~ao apresentados os dados de tempo das variantes, uti-lizando diretamente o programa b�asico para o intervalo maior, e paracada um dos três intervalos separadamente.Os tempos de execu�c~ao reais para o c�alculo dos n�umeros primos nointervalo 1 at�e 8375 foram calculados com quatro abordagens distintas,utilizando:� B: O programa b�asico;� C: O SGPC com uma �unica esta�c~ao como destino das migra�c~oes(todas as execu�c~oes para o c�alculo nos subintervalos foram locais);� D: O SGPC com três esta�c~oes como destino das migra�c~oes (a



18 5 EXEMPLOS DE APLICA�C ~OESIntervalos TemposM��nimo M�aximo (segs)1 4750 29.64750 6800 30.36800 8375 30.11 8375 90.70Figura 3: Tempos Reais de Execu�c~ao do C�alculo dos N�umeros Primospor Intervalosexecu�c~ao para o c�alculo de cada subintervalo migrou para umaesta�c~ao diferente);� E: foram provocadas migra�c~oes de seis m�odulos para seis esta�c~oesdiferentes como destino. Para isto, foi executado o programa b�asicoseis vezes com duas c�opias para cada subintervalo.Estes tempos s~ao apresentados na tabela da Figura 4.M��nimo M�aximo M�edioB 89.90 90.20 90.70C 92.80 96.40 95.17D 33.9 34.0 33.97E 35.6 43.9 40.00Figura 4: Tempos Reais de Execu�c~ao do C�alculo dos N�umeros Primosdo Intervalo MaiorOs resultados con�rmam novamente o esperado: a execu�c~ao local detodos os m�odulos atrav�es do SGPC �e a pior op�c~ao, embora a desvantagemem tempo n~ao seja muito signi�cativa. Neste caso con�rma-se tamb�ema not�avel economia de tempo com o aproveitamento da capacidade demigra�c~oes do SGPC.



19Diferentemente dos testes realizados com aplica�c~oes que fazem usointensivo de opera�c~oes de entrada e sa��da com arquivos remotos, a me-lhora no desempenho nas aplica�c~oes CPU Bound �e aproximadamenteproporcional �a quantidade de esta�c~oes de destino.6 Conclus~oesFoi obtida uma ferramenta pr�atica que permite a utiliza�c~ao de umarede de computadores como um recurso computacional simples. Estaferramenta provê um ambiente que facilita ao usu�ario a explora�c~ao dacapacidade de paralelismo inerente �a arquitetura de rede.As medidas realizadas com um make distribu��do simpli�cado e comuma aplica�c~ao CPU Bound mostraram a viabilidade da utiliza�c~ao pr�aticae as vantagens que o SGPC pode oferecer aos usu�arios da rede.As aplica�c~oes usu�arias que podem tirar maior proveito do SGPC s~aoaquelas com as seguintes caracter��sticas:� CPU Bound ;� paraleliz�aveis;� consumidoras de grande quantidade de tempo.Note-se que existe um consider�avel conjunto de aplica�c~oes importan-tes que apresenta as caracter��sticas necess�arias para se bene�ciarem doSGPC. Uma linha de trabalho em perspectiva �e ilustrada a seguir.Na �area de teste de software a An�alise de Mutantes { um dos crit�eriosda t�ecnica de teste baseada em erros { demanda, para sua aplica�c~ao efe-tiva, uma alta capacidade de processamento para a execu�c~ao de granden�umero de mutantes gerados. Uma dire�c~ao de pesquisa e de trabalhoconjunto �e integrar o SGPC ao ambiente PROTEUM em desenvolvi-mento no ICMSC-USP [Del92].O sistema apresentado pode ser um ponto de partida no desenvolvi-mento de uma ferramenta mais elaborada. Alguns aspectos que podem
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