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Resumo

O objetivo desta dissertação é demonstrar ser possível otimizar a utilização
de recursos ociosos da infra-estrutura computacional das universidades, através da
construção de clusters de alto desempenho, baseado no sistema operacional Linux.
Para se atingir o objetivo proposto, este trabalho é dividido em duas partes: A
primeira parte, utiliza configurações e ferramentas desenvolvidas pelos recursos
humanos da universidade (professores, alunos e funcionários) tendo em sua parte
prática, as experiências realizadas com o POVRAY, programa livre desenvolvido em
linguagem C++ para criar cenas de animações tridimensionais. O intuito é
apresentar ao leitor os conceitos referentes ao funcionamento do cluster de
computadores. A segunda parte, utiliza o RAMS, programa de previsão
meteorológica cedido pela empresa Somar Meteorologia, a fim de se validar o
projeto do ponto de vista do desempenho. A parte prática do projeto é inspirada no
projeto Beowulf, criado pela Nasa

e no projeto openMosix, desenvolvido pelo

professor Amnon Barak e seus alunos, na Universidade Hebrew em Jerusalém,
Israel.
Este documento pretende servir de referência para processamento paralelo
ou distribuído baseado em cluster de computadores e sistema operacional Linux.
Detalha-se a configuração de um cluster por camadas, permitindo assim que
a configuração do cluster se ajuste ao ambiente disponível.

Palavras-chave:

Cluster

de

Alto

Desempenho,

Processamento

de

Alto

Desempenho, Processamento Paralelo, Processamento Distribuído, Beowulf,
OpenMosix, Sistema Operacional Distribuído, Cluster, MPI e PVM.

Abstract
His dissertation shows that is possible to optimize the use of idle resources of the
computational infrastructure of Universities by creating high performance cluster
based on Linux operation system.
This dissertation was splited in two parts. First part uses configurations and tools
developed inside University, by teachers, students and employees, having in its
practical part the experiences with POVRAY, free software developed in C++
language to create three-dimensional animation scenes. The target is showing
concepts from a cluster computer application to readers. Second part uses RAMS, a
weather forecast software developed by Somar Meteorologia, to validate the project
performance.
Practical part of this project was inspired in Beowulf project (developed by NASA),
and in OpenMosix (project developed by professor Amnon Barak and students in the
University Hebrew in Jerusalem, Israel).
This document is reference for parallel processing or distributed processing in
computational clusters and operational system Linux.
It shows a cluster configuration by layer in detail, allowing that the cluster
configuration be adjusted to the available environment
Key words:
High performance cluster, high processing performance, parallel processing,
distributed processing, Beowulf, OpenMosix, distributed operational system, Cluster,
MPI and PVM.
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Capítulo 1 - Introdução

1.1

Apresentação
As universidades da área de tecnologia, em especial as que oferecem cursos

voltados ao segmento de computação, dispõem de recursos computacionais,
geralmente pouco explorados. Seus laboratórios de computadores, muitas vezes
com taxas de ocupação ínfimas, poderiam oferecer suporte a aplicações de alta
demanda computacional, ocupando seu tempo ocioso para pesquisas ou serviços
especializados. Computador ocioso é ouro em pó, material bruto de alto potencial
que precisa da genialidade do artesão para ganhar forma e valor.
Esta dissertação trata da preparação de uma infra-estrutura para esse fim: a
construção de um cluster1 de computadores, baseado em PCs e em pacotes de
software disponíveis para o sistema operacional Linux. O propósito é disponibilizar
recursos computacionais semelhantes aos proporcionados por supercomputadores
capazes de solucionar problemas complexos e testar modelos formulados por
pesquisadores da universidade. É brindar alunos com a visão real de sistemas de
processamento distribuído, com ambiente para o desenvolvimento de softwares
baseados em arquiteturas de processamento paralelo, com a chance de conduzir
experimentos e o entendimento de arquiteturas não triviais de redes, melhorando a
compreensão de disciplinas no âmbito da Ciência ou Engenharia de Computação.
Vale ressaltar que o sistema foi montado sem necessidade de investimentos
adicionais pela universidade. Ao contrário, a universidade que apostou na equipe e
abriu espaço para a implementação, hoje tem o reconhecimento das parceiras e
convites para colaborar na implantação da mesma solução em suas instalações.
Além disso, a instalação pode tornar-se lucrativa, caso a universidade a transforme
em um negócio e decida-se pela locação do serviço a empresas ou a terceiros ou
pode facilitar a formação de contratos de parcerias com empresas ávidas por
produtos de alta tecnologia.

1

Clusters de Computadores: Consiste em um conjunto de computadores interligados de forma a executar tarefas
de uma forma cooperativa.
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1.2

Objetivos

1.2.1

Objetivos do projeto

Montar um cluster de alto desempenho, baseado em pacotes de software do
sistema operacional Linux, utilizando a infra-estrutura computacional dos laboratórios
didáticos de uma universidade.
Interpretar as funcionalidades das ferramentas de apoio, à luz dos resultados
de experimentos e comparar tempos de respostas de aplicações típicas executadas
em suas plataformas originais, monoprocessadas, e no cluster de alto desempenho.

1.2.2

Expectativas complementares

i.

Elaborar um modelo escalável de fácil manutenção e operação.

ii.

Prover a universidade de grande poder computacional.

iii.

Reduzir a ociosidade de equipamentos dos laboratórios de informática.

iv.

Integrar alunos e professores através de grupo de pesquisa.

v.

Disseminar conhecimento entre os participantes do grupo de pesquisa.

vi.

Integrar disciplinas pela vertente da interação prática.

vii.

Motivar alunos a desenvolverem projetos de iniciação científica, de
interesse profissional ou pessoal, trabalhos de conclusão de curso e/ou
dissertações de mestrado.

viii.
ix.

Criar ambiente capaz de predispor empresas a parcerias.
Gerar artigos para publicação a fim de atrair novos participantes.
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1.3

Justificativa
Segundo Marcos Pitanga [PIT2004], supercomputadores, assim como os

mainframes, são infra-estruturas com altíssimo custo de instalação e total
dependência de fornecedores, utilizam softwares com alto custo de propriedade
(licença e manutenção) e baixa freqüência de atualização. Um cluster GNU/Linux é
uma solução de baixo custo para computação de alto desempenho, é escalável,
independente de fornecedores, fácil manutenção e operação, utiliza softwares de
código aberto e, caso o projetista faça a opção, sem custo de licença.
O projeto Cluster se apresenta como uma proposta de integração dos
recursos humanos e materiais da universidade, tendo como objetivo um melhor
aproveitamento da infra-estrutura e do patrimônio intelectual da instituição
(professores, funcionários e alunos). Por ser um projeto inovador, ele fortalece a
auto-estima dos participantes, aponta para o desenvolvimento de pesquisas, da
qualidade do ensino e de parcerias com empresas. Por se tratar de um projeto que
reúne um time, exercita o senso de orientar os alunos de forma consistente rumo
aos objetivos explicitados. O sucesso na implementação do cluster poderá abrir um
novo caminho para a instituição: o modelo de parcerias com empresas. Ele está
representado pela Figura 1.1 onde a sociedade se apresenta na forma de RH
(Recursos Humanos).

UNIVERSIDADE

CLUSTER

RH

EMPRESAS

FIGURA 1.1 - REPRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DO PROJETO CLUSTER
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1.4

Procedimentos Metodológicos

De acordo com os objetivos do projeto, este trabalho caracteriza-se como
pesquisa aplicada, iniciando-se por pesquisa bibliográfica, identificação de
alternativas de implementação e realização de uma série de experimentos práticos
em laboratório, para se chegar à solução pretendida. Ele descreve e avalia algumas
técnicas de construção e gerenciamento de clusters. O desenvolvimento prático
serve para validar as pesquisas bibliográficas.

1.5

Escopo do Trabalho
Todos

os

tópicos

citados

adiante

foram

tratados

no

ambiente

de

desenvolvimento do projeto, para promover a motivação dos alunos.

1.5.1

Tipos de Cluster

O trabalho cobre os projetos Beowulf e openMosix. Segundo Carlos E.
Morimoto [MOR2002] os clusters Beowulf e openMosix são tão eficientes a um
custo de implantação tão atrativo que 95 de cada 100 clusters utilizam um dos dois
modelos.
O maior destaque será dado ao projeto Beowulf, pois as aplicações utilizadas
nos teste foram preparadas para este modelo.
O cluster openMosix foi abordado porque o grupo de pesquisa também
participa do projeto de conversão de uma aplicação de mecânica celeste para um
ambiente de cluster de alto desempenho. A aplicação demora quinze dias para
concluir o processamento, em um computador HP, no IAG (Instituto de Astronomia e
Geofísica - USP). O uso de clusters de alto desempenho e processamento
distribuído em mecânica celeste, proporcionou a co-autoria de um artigo [KLA2004]
apresentado na XXX Reunião Anual da SAB (Sociedade Astronômica Brasileira)2.
2

Artigo publicado em http://www.sab-astro.org.br/sab30/208-211.pdf
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1.5.2

Hardware

Nesse trabalho há uma breve comparação entre máquinas paralelas e
clusters de alto desempenho (Capítulo 2). Não são cobertos os conceitos básicos de
arquitetura de computadores.

1.5.3

Redes de Computadores

Foram cobertos apenas os tópicos necessários à configuração e estudo dos
clusters. Não foram abordados os conceitos básicos de rede.

1.5.4

Sistemas Operacionais

Todos os estudos concentram-se na distribuição Debian do sistema
operacional Linux apresentando-se os conceitos relevantes para a construção de
clusters. Não foram abordados conceitos básicos do sistema operacional Linux.

1.5.5

Bibliotecas de mensagem

Utilizaram-se patches do OpenMosix e as bibliotecas PVM / MPI e suas
derivadas: MPICH, MPI-LAM.

1.5.6

Gerenciamento

Utilizaram-se ferramentas de gerenciamento: scripts , tcpdump, SNMP Walk,
TVARK, XPVM , XMPI, SMCL e openMosixView.
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1.6

Apresentação do ambiente de desenvolvimento do projeto

O tema “computação paralela” desperta um grande interesse de alunos e
professores em geral, mas um problema comum se apresenta: a ausência de local
adequado para o desenvolvimento de projetos, com máquinas exclusivas ou acesso
a um laboratório de informática que permita realizar experimentos e explorar os
conceitos que permeiam o tema associado ao projeto cluster. Não basta ceder um
modelo, uma configuração básica e oferecer apoio técnico para a montagem de um
cluster. A principal dificuldade consiste na falta de recursos físicos para o início de
um projeto.
A função básica dos laboratórios de informática é dar suporte às disciplinas
teóricas, portanto, sua configuração não pode sofrer modificações que inviabilizem a
sua atividade principal.
O projeto contou inicialmente com poucos recursos e evoluiu até atingir sua
melhor forma na apresentação do congresso TELMED EDUC (VI Exposição e
Congresso Internacional de Telemedicina, Telesaúde, Educação e Treinamento a
Distância, Tecnologias e Sistemas de Informação), realizado entre 27 a 29 de
outubro de 2004. Nele foi exposta a oitava versão de cluster em que, a partir de um
notebook tornou-se possível implementar a arquitetura de cluster de processamento
paralelo em laboratório sem configuração prévia, bastando apenas disparar as
máquinas do segmento de rede no modo de boot remoto3. Um detalhe importante é
que a formação do cluster não depende da instalação de qualquer fragmento de
código no disco rígido da máquina participante. Assim a operação de um laboratório
qualquer em modo cluster não altera a instalação pré-existente, ou seja, função
básica do laboratório não é comprometida.
O apêndice A, apresenta os fatores relevantes que permitiram a construção
do cluster.

3

Boot Remoto: Estabelece uma conexão entre uma estação de trabalho e o servidor; será tratado no capítulo 3.
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1.7

Estrutura do Trabalho
O primeiro capítulo aborda a origem e o desenvolvimento do projeto cluster. O

segundo capítulo aborda as diversas arquiteturas de sistemas computacionais de
alto desempenho, uma descrição não exaustiva, com o objetivo de enquadrar a
arquitetura dos clusters Beowulf e OpenMosix. Usa uma abordagem ilustrativa para
descrever os conceitos de cluster. O terceiro capítulo descreve o processo de
construção de um cluster, onde se discute considerações de projeto. O quarto
capítulo apresenta alguns softwares que podem ser utilizados para o gerenciamento
de clusters. O quinto capítulo descreve os testes realizados com a aplicação
meteorológica RAMS. No sexto capítulo são feitas as considerações finais, onde são
expostas as conclusões e sugestões para futuros trabalhos.
Diversos apêndices reúnem materiais de apoio que registram históricos de
desenvolvimento, processos de montagem, alternativas de implementação, de modo
de operação e de modelo de cluster.
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Capítulo 2 – Sistemas Computacionais de Alto desempenho

2.1

Introdução
Apesar do ambiente de estudo desta dissertação ser composto por

computadores pessoais com apenas um processador, um dos objetivos deste
trabalho consiste em demonstrar ser possível à integração de disciplinas dos cursos
de graduação da universidade (Engenharia da Computação e Ciências da
Computação) através do projeto Cluster. Além das disciplinas de Sistemas
Operacionais, Sistemas Distribuídos, Computação Gráfica, Matemática, Engenharia
de Software, Redes e Programação, a disciplina de Arquitetura de Computadores
também pode ser abordada.
Graças a uma parceria com a empresa Sun Microsystems, o laboratório de
engenharia da computação conta com uma Workstation Sun Blade 1000, com dois
processadores UltraSPARC III e estações Sun RAY, portanto, o projeto dispõe de
um computador paralelo, que se contrapõe aos computadores convencionais que
compõe o cluster de computadores.
Neste capítulo, abordam-se algumas arquiteturas de sistemas computacionais
de alto-desempenho, não se trata de uma descrição exaustiva, pois o objetivo
consiste unicamente em enquadrar a arquitetura dos clusters Beowulf e openMosix,
utilizando para isso alguns testes realizados no laboratório.

2.2

Sistemas com Múltiplos Processadores
Segundo Tanenbaum [TAN2003], desde o início, a indústria de computadores

tem se voltado para uma pesquisa interminável em busca de cada vez mais poder
computacional. Os primeiros computadores podiam executar 300 operações por
segundo, sendo 1000 vezes mais rápidos do que qualquer calculadora da época,
ainda assim, as pessoas não estavam satisfeitas. Hoje temos máquinas um milhão
de vezes mais rápidas do que o primeiro computador e a exigência por maior poder
computacional continua aumentando. Astrônomos estão tentando descobrir o
sentido do universo; biólogos tentam entender as implicações do genoma humano;

20

os engenheiros aeronáuticos estão interessados na construção de aeronaves mais
seguras e eficientes e todos precisam de mais ciclos de CPU.
No passado, a solução foi aumentar o clock ou deixar o relógio executar mais
rápido. Infelizmente, estamos começando a atingir alguns limites fundamentais na
velocidade do relógio. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, nenhum
sinal elétrico pode propagar mais rápido do que a velocidade da luz – em torno de
30 cm/ns no vácuo e em torno de 20 cm/ns em um fio de cobre ou fibra ótica. Isso
significa que em um computador com um relógio de 10 GHz, os sinais não podem
trafegar mais do que 2 cm no total. Para um computador de 100GHz o caminho
máximo é de 2 mm. Para um computador de 1 THz (1000 GHz) terá de ser menor do
que 100 mícrons, simplesmente para permitir que o sinal trafegue de uma
extremidade a outra e volte dentro de um único ciclo de relógio.
Construir computadores tão pequenos não é impossível, mas um outro
problema deve ser considerado; a dissipação de calor. Quanto mais rápido o
computador, mais calor ele gera e mais difícil é se livrar desse calor.
Outro meio de se aumentar o poder computacional é utilizar computadores
paralelos. Essas máquinas são constituídas de muitas CPUs, onde cada uma
trabalha com sua velocidade normal, mas coletivamente oferecem muito mais poder
computacional do que uma única CPU.
A internet, por exemplo, pode ser utilizada para a conexão de milhares de
computadores de diferentes lugares do mundo para que juntos consigam resolver
grandes problemas científicos. Um sistema com mil computadores espalhados pelo
mundo não difere de um sistema de mil computadores em uma única sala, embora o
atraso e outras características técnicas sejam muito diferentes.
Muito se tem trabalhado na tecnologia de interconexão, no final das contas,
toda comunicação entre componentes eletrônicos se resume a enviar mensagens –
cadeias de bits bem definidas – entre eles. As diferenças estão na escala do tempo,
na distância e na organização lógica envolvida. Em um extremo estão os
multiprocessadores de memória compartilhada, sistemas nos quais entre duas e
cerca de mil CPUs se comunicam via memória compartilhada. Nesse modelo, cada
CPU tem igual acesso a toda a memória física e pode ler e escrever palavras
individuais usando instruções LOAD e STORE. O acesso a uma palavra de memória
leva normalmente de 10 a 50 ns.
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FIGURA 2.1 – [TAN2003] MULTIPROCESSADOR DE MEMÓRIA COMPARTILHADA.
O modelo apresentado na Figura 2.1 parece simples, mas implementá-lo não
tem nada de simples, em geral envolve considerável troca de mensagens.
O segundo modelo, apresentado na Figura 2.2, possui uma arquitetura
composta por vários pares CPU-memória, que são conectados por algum tipo de
interconexão

de

alta

velocidade.

Esse

tipo

de

sistema

é

chamado

de

multicomputador com troca de mensagens. Cada memória é local a uma única CPU
e pode ser acessada somente por ela. As máquinas se comunicam enviando
mensagens com várias palavras por meio da interconexão. Com uma boa
interconexão, uma mensagem curta pode ser enviada em 10-50 µs, tempo muito
maior do que o registrado pelo multiprocessador visto anteriormente. Este modelo
não possui uma memória global compartilhada.
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FIGURA 2.2 – [TAN2003] MULTICOMPUTADOR COM TROCA DE MENSAGENS.

O terceiro modelo, representado pela figura 2.3, conecta sistemas de
computadores completos sobre uma rede de longa distância, como a Internet, para
formar um sistema distribuído. Cada um desses sistemas tem sua própria memória,
e se comunicam por troca de mensagens. A única diferença entre os
multicomputadores e os sistemas distribuídos, está no fato de se utilizar
computadores completos para os sistemas distribuídos e os tempos de troca de
mensagens estarem entre 10 e 50 ms.
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FIGURA 2.3 – [TAN2003] SISTEMA DISTRIBUÍDO DE LONGA DISTÂNCIA.

Segundo Buyya [BYY1999], “a principal razão para a criação e o uso de
computadores paralelos é que o paralelismo é uma das melhores formas de resolver
o problema de gargalo de processamento em sistemas de um único processador”. A
relação custo-desempenho de um pequeno sistema de processamento paralelo em
cluster é muito melhor se comparado com um minicomputador.
O desenvolvimento e a produção de sistemas de moderada velocidade usando
arquitetura paralela é muito mais barato do que o seu equivalente em desempenho
para sistemas de um único processador.

2.3

Arquitetura de computadores paralelos
Os sistemas computacionais de alto desempenho (HPC – High Performance

Computing) estão baseados em diversas arquiteturas, de acordo com seus
processadores, memória e forma de interconexão.
A classificação de BUYYA [BYY1999], segue a classificação de Tanenbaum
[TAN1995], que é mais geral e que refina a classificação apresentada por Flynn
apud [TAN1995], para arquiteturas de computadores. A taxonomia de Flynn leva em
consideração o fluxo de instrução e fluxo de dados: Baseando-se no fato de um
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computador executar uma seqüência de instruções sobre uma seqüência de dados,
diferenciam-se o fluxo de instruções e o fluxo de dados. Dependendo se os fluxos
são múltiplos ou não, e através da combinação das possibilidades, Flynn propôs
quatro classes:

SI
(Single Instructions)

SD
(Single Data)

MD
(Multiple Data)

SISD

SIMD

Máquinas von
Neumann
Convencionais

Máquinas Array

MISD

MIMD

Redes Neurais

Multiprocessadores
e
multicomputadores

MI
(Multiple Instructions)
Tabela 2.1 – Classes de Flynn

2.3.1

SIMD

Modelo de execução em paralelo no qual todos os processadores executam a
mesma operação no mesmo instante de tempo, porém cada um opera com seu
próprio conjunto de dados. Este modelo se ajusta ao conceito de executar as
mesmas operações em todos os elementos de um arranjo, logo ele é comumente
associado com manipulações em matrizes e vetores.

2.3.2

MIMD
Modelo de execução em paralelo no qual todos os processadores agem

independentemente uns dos outros. Este modelo se ajusta ao conceito de
decomposição de um programa para execução em paralelo. Este modelo é mais
flexível que o SIMD, porém as interações entre processadores tendem a ser mais
complicadas e menos eficientes.

25

2.3.3

Memória Compartilhada
Esquema de arranjo de memória onde todos os processadores estão

fisicamente conectados a apenas um grande bloco de memória. O acesso a ela
pelos processadores é feito de maneira direta, não necessitando haver passagem de
mensagem.

2.3.4

SMP
Combinação de uma arquitetura MIMD e um sistema de memória

compartilhada. É composta por um grupo de processadores com as mesmas
propriedades trabalhando em conjunto, de forma que qualquer trecho de trabalho
possa ser executado com o mesmo desempenho por qualquer um deles.

2.3.5

MPP
Sistema composto de um grande número de processadores, cada qual com

sua respectiva memória, disco rígido e sistema operacional, utilizando para a
solução de grandes problemas em computação. Um PC cluster pode ser visto como
um pequeno sistema MPP.

2.3.6

Balanceamento de Carga Computacional
Recurso utilizado em um ambiente paralelo em situações onde a distribuição

original de carga computacional entre os processadores envolvidos faz com que, em
certas ocasiões, alguns fiquem ociosos enquanto outros ainda executam tarefas.
Consiste, basicamente, em estratégias para a redistribuição de carga visando
equiparar os tempos úteis de cada processador, de forma a fazer com que eles
estejam executando tarefas na maior parte do tempo, minimizando assim o tempo
ocioso.
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2.4

Granularidade

Uma aplicação paralela consiste na distribuição de tarefas ou dados entre
processadores distintos, de tal forma que sua execução seja mais rápida que a
execução em um único processador. Torna-se necessário uma comunicação entre
os processadores para se garantir o progresso consistente da aplicação. A
intensidade da comunicação entre as tarefas de uma aplicação paralela estabelece
a granularidade desta aplicação. Aplicações que demandam intensa comunicação
são ditas de fina granularidade. Aplicações cujas tarefas requerem pouca
comunicação são ditas de grossa granularidade.
A granularidade estabelece requisitos para a arquitetura paralela na qual uma
aplicação é executada. Dependendo da aplicação, uma certa arquitetura paralela
pode ser mais, ou menos, conveniente. As aplicações podem demandar o uso de
plataformas dedicadas, tais como supercomputadores massivamente paralelos, ou o
uso de máquinas paralelas constituídas por nós fisicamente distribuídos e
conectadas por Internet de alta velocidade.

2.5

Classificação
Segundo Tanebaum [TAN2003][TAN1995], as máquinas com múltiplo fluxo de

instruções e múltiplo fluxo de dados se dividem nos chamados multiprocessadores,
para os que têm memória compartilhada e multicomputadores para os que não tem
memória compartilhada. Tanto os multiprocessadores como os multicomputadores
podem ser divididos em duas categorias, tomando por base a arquitetura da rede de
interconexão, sendo uma do tipo baseada em barramento e a outra comutada
respectivamente. Os multiprocessadores cuja conexão é feita com barramento são
também chamados de fortemente acoplados e os multicomputadores interligados via
rede ou outros dispositivos comutados em baixa velocidade, são chamados de
fracamente acoplados.
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2.6

Multiprocessadores
Segundo

Tanenbaum[TAN2003],

possui

como

característica

básica

à

comunicação entre os vários processadores, que pode se dar através de memória
compartilhada.

Memória compartilhada
CPU

CPU

M

(a)

CPU

CPU

M

Cache
(b)

Memória privada

CPU

CPU

M

(c)
FIGURA 2.4 - MULTIPROCESSADORES BASEADOS EM BARRAMENTOS. (A) SEM MEMÓRIA
CACHE. (B) COM MEMÓRIA CACHE. (C) COM MEMÓRIAS PRIVADAS E MEMÓRIA CACHE.

28

Na prática, as arquiteturas paralelas utilizadas atualmente são as do tipo
MIMD, que são arquiteturas caracterizadas pela execução simultânea de múltiplos
fluxos de instruções. Essa capacidade deve-se ao fato de que são construídas a
partir de vários processadores operando de forma cooperativa ou concorrente, na
execução de um ou vários aplicativos. A diferenciação entre as diversas topologias
MIMD é feita pelo tipo de organização da memória principal, memória cachê e rede
de interconexão.

2.6.1

MIMD com memória compartilhada

Podem ser classificadas quanto ao espaço físico de memória em duas
categorias:
o Uniform Memory Access (UMA)
o Non-uniform Memory Access (NUMA)
Em uma arquitetura do tipo UMA, o conjunto de processadores vêem a
mesma memória como uma área única, não dividida fisicamente. O tempo para
acesso aos dados na memória é o mesmo para todos os processadores. A forma de
interconexão mais comum é o barramento. Cada processador acessa a memória via
cache, que são utilizadas para diminuir o tráfego no barramento. Como várias cópias
de um mesmo dado podem ser manipuladas simultaneamente na cache de vários
processadores, é necessário que se garanta que os processadores sempre acessem
a cópia mais recente. Neste caso, quando um dado compartilhado por várias caches
é alterado por algum processador, todas as demais cópias são invalidadas e então
atualizadas. Um caso desta arquitetura é o das máquinas SMP.
Em uma arquitetura do tipo NUMA, a cada processador ou grupo de
processadores é acrescentada uma memória local privada. Como a memória é
dividida fisicamente, o tempo de acesso à memória não é uniforme. Cada
processador tem acesso direto a memória de qualquer nó do sistema, acessando
uma memória mais lenta através de uma interconexão desses nós. Também estão
sujeitas aos problemas de coerência de cache e, conforme a solução implementada,
algumas variações podem ser implementadas.
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•

Non-Cache Coherent NUMA (NCC-NUMA)
Não existe garantia de coerência de cachê ou não existe cachê.

•

Cache Coherent NUMA (CC-NUMA)
A coerência de cachê é garantida pelo hardware.

•

Software Coherent NUMA (SC-NUMA)
A coerência é garantida por software e essa implementação recebe o
nome de DSM.

•

Cache-Only Memory Access (COMA)
Baseadas em memória cache de alta capacidade, em que a coerência
é conseguida em hardware com a atualização simultânea em múltiplos
nós dos dados alterados.

2.6.2

MIMD com memória distribuída
Nesta arquitetura, há pouco ou nenhum compartilhamento de recursos entre

os processadores. Cada nó é um computador independente, com memória principal
e secundária próprias, sendo interconectados por uma rede. Nestes sistemas, o
controle do paralelismo é realizado pela aplicação, que deve coordenar as tarefas e
a coerência entre os diversos nós. Arquiteturas de memória distribuída apresentam
vantagens comparadas às arquiteturas de memória compartilhada, pelo seu menor
custo e por serem arquiteturas escaláveis, podendo seu conjunto de computadores
ser facilmente expandido.

2.7

Multicomputadores

Segundo Tanenbaum[TAN2003] multicomputadores, são CPUs fortemente
acopladas que não compartilham memória. Cada CPU tem sua própria memória
local. Esses sistemas são conhecidos por uma variedade de outros nomes, como
computadores cluster e COWS (clusters of workstations – clusters de estações de
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trabalho). Multicomputadores são fáceis de construir porque o componente básico
consiste em apenas um Computador Pessoal (PC) puro com a adição de uma placa
de interface de rede. Obviamente, o segredo da obtenção de alto desempenho é
projetar de modo eficiente a rede de interconexão e a placa de interface. Esse
problema

é

análogo

à

construção

de

memória

compartilhada

em

um

multiprocessador. Contudo, o objetivo é enviar mensagens em um tempo na escala
de microssegundos, em vez de acessar a memória em um tempo na escala de
nanossegundo, sendo assim mais simples, barato e fácil de implementar.
Segundo Pitanga[PIT2004], na sua forma mais básica, um cluster é um
sistema que compreende dois ou mais computadores ou sistemas (denominados
nodos) que trabalham em conjunto para executar aplicações ou realizar outras
tarefas, de tal forma que os usuários do agrupamento de máquinas tenham a
impressão de que somente um único sistema responde para eles, criando a ilusão
de um recurso único (computador virtual).
Segundo

Hennessy[HEN2003],

em

vez

de

contar

com

máquinas

personalizadas e redes personalizadas para construir máquinas maciçamente
paralelas, a introdução de switches como parte da tecnologia de rede significou que
a alta largura da banda de rede e o aumento de escala das redes estavam
disponíveis a partir de componentes prontos. Quando combinada com o uso de
computadores

desktop

e

discos

como

dispositivos

de

computação

e

armazenamento, poderia ser criada uma infra-estrutura de computação muito menos
dispendiosa, capaz de resolver problemas muito grandes. Além disso, pela natureza
de seus componentes, os clusters têm muito mais facilidade para aumentar de
escala e para isolar falhas.

2.7.1

Desafios de desempenho dos clusters
Segundo Hennessy[HEN2003], uma desvantagem dos clusters consiste na

sua conexão ao barramento de E/S do computador, enquanto os multiprocessadores
em geral são conectados ao barramento de memória do computador. O barramento
de memória tem largura de banda mais alta e latência muito mais baixa, permitindo
que os multiprocessadores percorram o link de rede a uma velocidade muito mais
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alta e tenham menor número de conflitos com o tráfego de E/S em aplicações que
fazem uso intensivo de E/S. Esse ponto de conexão também significa que os
clusters geralmente utilizam comunicação baseada em software, enquanto os
multiprocessadores empregam hardware para comunicação. Porém, ela cria
conexões não-padronizadas e conseqüentemente mais caras.
Uma segunda deficiência é a divisão de memória: um cluster de N máquinas
tem N memórias independentes e N cópias do sistema operacional, mas um
multiprocessador de endereços compartilhados permite a um único programa utilizar
quase toda a memória do computador. Desse modo, um programa seqüencial em
um cluster tem 1/ N-ésimo da memória disponível, em comparação com um
programa seqüencial em um multiprocessador de memória compartilhada. É
interessante observar que a queda nos preços de DRAMs baixou tanto os custos
das memórias que essa vantagem do multiprocessador se tornou muito menos
importante em 2001 do que era em 1995. A principal questão em 2001 era saber se
a memória máxima por nó de cluster era suficiente para a aplicação.

2.7.2

Segurança e vantagens de escalabilidade dos clusters
Segundo

Hennessy[HEN2003],

a

deficiência

de

existirem

memórias

separadas para o tamanho dos programas se transforma em um ponto forte no que
se refere à disponibilidade e expansibilidade do sistema. Tendo em vista que um
cluster consiste em computadores independentes conectados por uma rede local, é
muito mais fácil substituir uma máquina sem provocar a queda do sistema em um
cluster que em um multiprocessador de memória compartilhada. Fundamentalmente,
o endereço compartilhado significa que é difícil isolar um processador e substituir um
processador sem um trabalho significativo por parte do projetista do sistema
operacional e do hardware. Como o software do cluster é uma camada que funciona
sobre os sistemas operacionais locais em execução em cada computador, é muito
mais simples desconectar e substituir uma máquina desativada. Dado que os
clusters são construídos a partir de computadores inteiros e de redes escaláveis
independentes, esse isolamento também facilita a expansão do sistema sem
provocar a queda da aplicação que funciona no cluster. A alta disponibilidade e a
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extensibilidade rápida e incremental fazem dos clusters uma opção atraente para
provedores de serviços da World Wide Web.
2.7.3

Prós e contras do custo dos clusters
Segundo Hennessy[HEN2003], uma desvantagem dos clusters tem sido o

custo da propriedade. A administração de um cluster de N máquinas se aproxima do
custo de administração de N máquinas independentes, enquanto o custo de
administração de um multiprocessador de espaço de endereços compartilhado com
N processadores está perto do custo da administração de uma máquina de grande
porte.
Outra diferença, entre as duas opções tende a ser o preço da capacidade de
computação equivalente para máquinas em grande escala. Tendo em vista que
multiprocessadores em grande escala têm volumes pequenos, os custos extras de
desenvolvimento de máquinas grandes devem ser amortizados sobre outros
sistemas, o que resulta em um custo mais elevado para o cliente. Além disso, a
curva de aprendizado industrial diminui o preço dos componentes usados no
mercado de PCs de alto volume. Tendo em vista que os mesmos switches vendidos
em alto volume para pequenos sistemas podem ser compostos para construir
grandes redes destinadas a grandes clusters, os switches de redes locais têm as
mesmas vantagens de economia de escala dos computadores de pequeno porte.
Originalmente, o particionamento da memória em módulos separados em
cada nó era uma desvantagem significativa dos clusters, pois divisão significa uso
menos

eficiente

da

memória

que

em

um

computador

com

endereços

compartilhados. A incrível queda de preço da memória reduziu essa deficiência,
alterando de forma drástica o equilíbrio em favor dos clusters.

2.7.4

Buscando o melhor de ambos os mundos
Segundo Hennessy [HEN2003], como ocorre com freqüência quando há duas

soluções concorrentes, cada lado tenta tomar emprestadas idéias do outro lado, a
fim de se tornar mais atraente.
Em um lado da batalha, para combater a deficiência de alta disponibilidade
dos multiprocessadores, os projetistas de hardware e os desenvolvedores de
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sistemas operacionais estão tentando oferecer a habilidade para executar vários
sistemas operacionais em porções da máquina completa. O objetivo é evitar que a
falha de um nó ou sua atualização desative a máquina inteira. No outro lado do
campo de batalha, como os limites de administração do sistema e de tamanho da
memória são aproximadamente lineares no número de máquinas independentes,
alguns pesquisadores estão reduzindo os problemas dos clusters elaborando
clusters a partir de multiprocessadores de memória compartilhada em pequena
escala.

2.7.5

Popularidade dos clusters

Segundo Hennessy [HEN2003], o baixo custo, o ajuste da escala e o
isolamento de defeitos demonstram ser uma opção perfeita para as empresas que
fornecem serviços pela Internet desde a metade da década de 1990. Aplicações da
Internet como mecanismos de busca e servidores de correio eletrônico se adaptam a
computadores mais livremente acoplados, pois o paralelismo consiste em milhões de
tarefas independentes. Conseqüentemente, empresas como Amazon, AOL, Google,
Hotmail, Inktomi, WebTV e Yahoo confiam em clusters de PCs ou estações de
trabalho para fornecer serviços utilizados por milhões de pessoas todos os dias.
No Brasil, empresas como Petrobrás e Embraer utilizam a tecnologia de
cluster.
Os clusters também estão crescendo em popularidade no mercado da
computação científica, a Figura 2.5 mostra o mix de estilos arquitetônicos entre 1993
e 2000 para os 500 computadores científicos mais rápidos. Uma atração é o fato de
cientistas isolados poderem construir sozinhos os seus próprios clusters, tornando
possível o uso de um cluster dedicado a seu problema específico. Os
supercomputadores compartilhados são empregados em uma alocação mensal de
tempo de CPU, e assim é plausível que um cientista obtenha mais resultados de um
cluster particular que de um supercomputador compartilhado. Também é
relativamente fácil para o cientista aumentar a escala de computação com o passar
do tempo, à medida que ele obtenha mais dinheiro para investir nessa finalidade.
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A mesma Figura 2.5 apresenta uma evolução dos clusters, que cresceram de
2% em 1993 para quase 35% em 2000, enquanto os SMPs quase desapareceram.
De fato, a maioria dos MPPs da lista tem aparência semelhante a clusters. Em 2001,
o grupo dos 500 computadores principais teve um desempenho coletivo de
aproximadamente 100 teraFLOPS[Bell 2001]. O desempenho é medido com a
velocidade de execução do Linpack, que resolve um sistema denso de equações
lineares. A lista de supercomputadores é atualizada duas vezes por ano. Pode ser
pesquisada em www.top500.org.

Composição dos 500 supercomputadores mais rápidos do mundo

100%
90%
80%
70%
60%

SMPs
MPPs

50%

Cluster

40%
30%
20%
10%
0%
jun/93

jun/94

jun/95

jun/96

FIGURA 2.5 - [HEN2003] REPRESENTAÇÃO
MAIS IMPORTANTES ENTRE 1993 E 2000.

DOS

jun/97

500

jun/98

jun/99

jun/00

SITES DE SUPERCOMPUTADORES

Os clusters também estão crescendo em popularidade na comunidade de
bancos de dados. A figura 2.6 representa o custo-desempenho e o custo-
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desempenho por processador dos diferentes estilos de arquitetura que executam o
benchmark TPC-C. Observe no gráfico superior que os clusters além de serem mais
rápidos também alcançam bom custo-desempenho. Por exemplo, cinco SMPs
pequenos, com 6 a 8 processadores têm custo-desempenho pior que um cluster de
280 processadores. Somente SMPs pequenos, com 2 a 4 processadores têm custodesempenho muito melhor que os clusters. Os clusters não só têm a mais alta
classificação tmpC(parte superior), como têm melhor custo-desempenho($/tpmC)
para qualquer SMP(parte inferior) com um custo total acima de 1 milhão de dólares.
O gráfico da parte inferior mostra que os clusters obtêm alto desempenho por ajuste
da escala. Podem sustentar 40 a 50 transações por minuto por U$1.000 de custo,
desde 32 a 280 processadores.

FIGURA 2.6
PROCESSADOR.

-

[HEN2003]

DESEMPENHO,

CUSTO

E

CUSTO-DESEMPENHO

POR
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A figura 2.7 mostra resultados semelhantes para o TPC-H. Os clusters são
usados para os maiores computadores, NUMA para os menores computadores e
SMP para o menor de todos. Violando a regras do TPC-H, esta figura representa
resultados para diferentes fatores de escala do TPC-H(SF):100GB, 300GB, 1000GB.
As elipses separam esses conjuntos.

FIGURA 2.7- [HEN2003] DESEMPENHO
2001.

2.7.6

VERSUS CUSTO PARA O

TPC-H

EM AGOSTO DE

Principais Componentes
Segundo Pitanga [PIT2004] e Bookman [BOO2003], a lista a seguir descreve

os principais componentes de um cluster de computadores:
•

Nó ou node
Um cluster pode ser composto por simples PCs, estações de
trabalho e até mesmo supercomputadores vetoriais.

•

Sistema Operacional
O Linux encaixa-se com perfeição como sistema operacional
para cluster, pois além de ser um sistema operacional robusto,
possui versões de uso livre e seu código fonte é aberto
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permitindo qualquer ajuste. Entre os sistemas operacionais mais
adequados para clusters estão as versões do UNIX: Linux,
FreeBSD; O Windows NT também pode administrar um cluster,
no entanto a maioria dos softwares utilizados em clusters são
executados com melhor desempenho em versões do UNIX.
•

Rede Local
O hardware de uma rede local tem total influência no
desempenho do cluster, a placa de rede, o switch, o
cabeamento.

O

conjunto

formador

da

rede

tem

a

responsabilidade pela transmissão e recebimento de pacotes de
dados entre os nós do cluster. Tecnologias de rede tais como:
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Myrinet, SCI, dentre outras, são
focos de pesquisa contínua para o avanço da velocidade, que
consiste no maior gargalho enfrentado por este tipo de estrutura.
Pretende-se cobrir este problema no capítulo 6.
•

Protocolos
Conjunto de regras e procedimentos que oferece meios de se
efetuar uma comunicação de dados rápida e confiável entre nós
do cluster, sendo o protocolo TCP/IP o mais utilizado.

•

Cluster Middleware (camada intermediária é a interface entre o
software, o hardware e o sistema operacional do cluster).
Os nós de um cluster podem trabalhar coletivamente, como um
recurso de computação integrado, ou ainda podem operar como
computadores

individuais.

O

middleware

do

cluster

é

responsável por oferecer uma ilusão de uma imagem de sistema
único (SSI – Single System Image), ou seja, um SSI esconde do
usuário a complexidade do cluster, o usuário têm uma visão
globalizada dos recursos do sistema independentemente de qual
nó esteja fisicamente associado a sua aplicação; para o usuário
somente o servidor aparece, e de disponibilidade de uma
coleção de computadores independentes, mas conectados.
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Ferramentas de programação
Java, C, Fortran, MPI, PVM

Interface do Usuário
WEB

Outros Subsistemas Database,
OLTP, etc...

Infra-estrutura de Imagem Única do Sistema - SSI
Infra-estrutura de Disponibilidade - SA
SO

SO

SO

SO

SO

SO

Rede Local de Alta Velocidade

FIGURA 2.8: [PIT2003] – VISÃO DO MIDDLEWARE
•

Ferramenta de Comunicação
O ambiente de programação pode oferecer portabilidade,
eficiência e ferramentas de programação, como o PVM (Máquina
Virtual Paralela – Parallel Virtual Machine) que permite a
execução

de

programas

paralelos

em

um

ambiente

heterogêneo, interligando várias máquinas da rede e versões do
MPI (Interface de Passagem de Mensagens – Message Passing
Interface) para clusters, como MPICH (MPI Chamaleon) ou LAM
(Local Area for Multicomputers), que permitem a programação
paralela, através da troca de mensagens.

2.7.7

Principais Clusters de Alto desempenho
Segundo Pitanga [PIT2003], existem diversos projetos representativos de

cluster de alto desempenho. Abaixo uma lista com cinco projetos. Em negrito os
projetos Beowulf e OpenMosix utilizados como base para o projeto desta
dissertação.
•

Network of Workstation (NOW), projeto da Universidade da Califórnia,
Berkeley;
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•

High Desempenho Virtual Machine (HPVM), projeto da Universidade de
Illinois;

•

Solaris-MC, projeto da Sun Labs, Sun Microsystems, Inc.. Palo Alto,
CA.

2.7.8

•

Beowulf Project, da Goddard Space Flight Center, NASA;

•

OpenMosix, projeto do Dr. Moshe Bar, Qclusters.

Clusters Beowulf
Segundo

Pitanga

[PIT2003],

o

potencial

de

expandir

a

força

de

processamento paralelo com o uso de PCs comuns foi identificado como uma
possibilidade importante pela NASA em suas aplicações de missão crítica.
O primeiro cluster da NASA nasceu em 1994, onde se pesquisava uma
solução com custo viável para resolver problemas computacionais típicos
encontrados na ciência espacial. A agência espacial necessitava de um
equipamento que processasse na ordem de um gigaflop, o que significa um bilhão
de operações em ponto flutuante por segundo. Entretanto, um supercomputador
com tal nível de desempenho custava em torno de um milhão de dólares, o que era
considerado um investimento muito alto para ser utilizado somente por um grupo de
pesquisadores. Os pesquisadores Sterling e Donald J. Becker decidiram então
interligar 16 computadores pessoais, cada um contendo um microprocessador
486DX4-100, usando o sistema operacional Linux e uma rede padrão Ethernet.
Usado para as aplicações científicas, este conjunto atingiu a marca de 70 megaflops.
Naquela época, esta velocidade não era muito baixa se comparada aos pequenos
supercomputadores comerciais disponíveis. O valor total da construção desta
plataforma foi de U$ 40.000 ou 10% do preço de uma máquina comercial, em 1994,
com desempenho equivalente.
O maior número de implementações desta plataforma tem sido feito por
universidades. No Brasil podemos citar a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
dentre outras, onde se efetuam pesquisas avançadas neste tipo de cluster. Entre as
empresas a Petrobrás têm um papel de destaque, a operação de prospecção de
petróleo em águas profundas é bastante complexa e passa pela radiografia do solo,
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análise e interpretação das informações para efetuar o levantamento do melhor local
onde será feita a perfuração para encontrar petróleo ou gás. O processamento
sísmico reduz significativamente a margem de erro na identificação da área a ser
perfurada. O erro na perfuração de um poço pode resultar em um prejuízo da ordem
de U$20.000.000, com o seu projeto de cluster a Petrobrás conseguiu aumentar a
sua margem de acerto de novos poços de 10% para 70%.
2.7.8.1 Características de um cluster Beowulf

Partia-se da premissa de utilizar somente software livre, necessita de
bibliotecas de passagem de mensagem (PVM ou MPI são as mais utilizadas) e
computadores convencionais, que independem de fabricante; Quanto mais
homogêneos os computadores melhor, a diferença entre os computadores pode
causar perda de desempenho.
Características chave:
•

Processamento Paralelo.

•

Nós Dedicados.

•

Hardware Popular.

•

Software Aberto.

•

Sistema Operacional – Linux.

•

A aplicação que pretende utilizar o cluster deve ser desenvolvida
especialmente para trabalhar com cluster, por exemplo, utilizando as
bibliotecas mpi.h4 ou pvm.h no caso da linguagem C.

4

O tópico 3.8.5.4 do capítulo 3, apresenta um exemplo de código fonte utilizando a biblioteca mpi.h
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2.7.8.2 Funcionamento de um cluster Beowulf

A figura 2.9 mostra o modelo de rede adotado pelos laboratórios de
informática do Centro de Tecnologia da UNIP. A foto mostra os laboratórios de uso
comum utilizados pelo UNIPCluster, o laboratório da Eng. da Computação, onde se
encontram os servidores do cluster e a sala onde se encontra o servidor da rede do
Centro de Tecnologia da UNIP. Cada laboratório é composto por 30 computadores e
por 1 ou 2 hubs, que se conectam aos computadores internos ao laboratório e ao
hubs do computador central da rede. Por sua vez os servidores do cluster se
conectam ao hub do servidor da rede, fato que permite o acesso aos 12 laboratórios
do Centro de Tecnologia. O modelo de rede será tratado nos capítulos 3 e 6.

Lab C01

Lab C02

Lab Eng. da Computação

Servidor de Rede

Lab C04

Lab C03

FIGURA 2.9 - REPRESENTAÇÃO DA REDE - UNIPCLUSTER
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As fotos a seguir mostram o UNIPCluster em funcionamento:
•

Servidor do UNIPCluster

FIGURA 2.10 - SERVIDOR DE CLUSTER AO FUNDO.

•

Laboratório C02, processando os nós do UNIPCluster.

FIGURA 2.11 - NÓS ESCRAVOS PROCESSANDO A ANIMAÇÃO.

•

Processo de renderização; utilização da ferramenta de monitoramento de
rede TVark e o gerenciador de processos do Linux – TOP.
o A primeira etapa do processo de funcionamento do cluster consiste na
configuração da rede, através da distribuição de um numero IP para os
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nós participantes do cluster. Está tarefa será realizada através do boot
remoto pela rede e da utilização de um servidor DHCP.

Servidor

Nós

FIGURA 2.12: FERRAMENTA TVARK, COMUNICAÇÃO ENTRE O SERVIDOR E OS NÓS.

o A segunda etapa consiste em transferir do servidor do UNIPCluster o
sistema operacional – Linux, através do TFTP.
o A terceira etapa será verificar quais máquinas comporão a rede do
cluster, deve-se levar em consideração que o UNIPCluster pode utilizar
1 ou 320 nós, para está
escaneamento da rede.

tarefa foi desenvolvido um script para o
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CPU

Memória

1.7%

5.3%

1
2

17 Nós e o Servidor
com o IP:10.0.0.1

3

FIGURA 2.13 - IMAGEM DO SERVIDOR DO UNIPCLUSTER

A figura 2.13 mostra no quadro 1 o programa top, monitorando os processos
que estão sendo executados pelo servidor, bem como a utilização de CPU e
memória, no quadro 2 o resultado do escaneamento da rede através do script
check_up.sh e no quadro 3 a linha de comando para execução da aplicação
Cluster.ini pelo cluster –UNIPCluster.
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o A quarta etapa consiste na execução da aplicação pelo UNIPCluster,
que depende da distribuição do processo para os vários nós do cluster,
operações de monitoramento podem ser realizadas.

A idéia básica consiste em se partir um problema muito grande para ser
resolvido por um único computador em vários pedaços, que possam ser executados
por um lote de computadores. A animação denominada Cluster.pov não conseguiu
ser renderizada em um computador Pentium IV 1.7 Gz, após 9 horas compilando. No
UNIPCluster a renderização da animação foi executada em 23 minutos utilizando
para isso 17 computadores Celeron 900 como nós e um computador Celeron 900
como servidor. O cluster estilo Beowulf precisa de uma aplicação específica para se
dividir. No caso do Pov Ray, existe uma versão para ser utilizada com o MPI.

A figura 2.14 mostra no quadro 1 os processos do servidor, no quadro 2 o
resultado do scaneamento da rede e no quadro 3 a divisão do processo mpi-xpovray, os processos envolvendo a distribuição dos processos para os nós podem
ser visualizados através do monitoramento dos processos rsh, a foto exibe 4
processos e do monitoramento do processo mpi-x-povray.
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CPU
0.9

Memória

Processo
rsh

1.6%

1
2

17 Nós e o Servidor
com o IP:10.0.0.1

3

Divisão do processo

FIGURA 2.14: DIVISÃO DE PROCESSOS – MPI-X-POVRAY

A figura 2.15 mostra o balanceamento de carga entre os nós do cluster e, no
quadro, quatro nós monitorados.
•

Quadro 1 – 99.7 % de CPU e 0.6 % de memória

•

Quadro 2 – 69.5 % de CPU e 1.3 % de memória

•

Quadro 3 – 43.8 % de CPU e 0.6 % de memória

•

Quadro 4 – 11.9 % de CPU e 0.6 % de memória
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CPU 99,7

CPU 69,5

CPU 43,8

CPU 11,9

FIGURA 2.15 - BALANCEAMENTO DE CARGA.
A Figura 2.16 mostra o servidor sendo monitorado, com dois processos mpi-xpovray sendo executados e 7 processos rsh também sendo executados. O servidor
está utilizando 19.2 % de CPU e 6.6% de memória para o processo mpi-x-povray 1 e
19.0 % de CPU e 6.3 % de memória para o processo mpi-x-povray 2.
Durante os testes se verificou, que o servidor utiliza mais CPU apenas
durante a distribuição dos pacotes, ficando durante o desenrolar da execução da
aplicação com uma utilização media de 20% de CPU e 7% em média de memória,
enquanto que os nós chegam a utilizar 99.8% de CPU e em média 3% de memória.
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CPU 19,2

FIGURA 2.16 - MONITORAMENTO DO SERVIDOR DO CLUSTER.
A Figura 2.17 mostra a comunicação entre o servidor e os nós, e a
comunicação entre os próprios nós. Os processos executados nos nós podem
necessitar de informações que estão sendo processadas por outros nós e não
apenas no servidor.

FIGURA 2.17 - MOSTRA A COMUNICAÇÃO ENTRE O SERVIDOR E OS NÓS, E ENTRE OS
PRÓPRIOS NÓS.
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A figura 2.18 mostra o balanceamento de carga entre os nós que compõem o
cluster Beowulf. Se os computadores utilizados na composição dos nós forem
heterogêneos haverá uma queda de desempenho, porque o servidor ficará
esperando até que o ultimo nó termine o seu processamento para iniciar a
distribuição de um novo lote de processos. Na composição de um cluster Beowulf
quanto mais homogêneos forem os computadores melhor.

CPU 99,5

CPU 99,3

CPU 99,8

CPU 99,6

FIGURA 2.18 - MOSTRA OS NÓS COM O BALANCEAMENTO DE CARGA
TORNO DOS 99.5 % DE USO DA CPU E 1.0% DE USO DA MEMÓRIA.

ESTABILIZADO EM

A figura 2.19 mostra o termino da execução da renderização da aplicação,
onde os nós estão terminando o processamento e o servidor passa a buscar e a
processar os resultados da renderização.
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FIGURA 2.19 - MOSTRA O FINAL DA EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, OS NÓS ESTÃO TERMINANDO
O PROCESSAMENTO E O SERVIDOR PASSA A BUSCAR OS RESULTADOS.
A figura 2.20 mostra os arquivos resultantes do processamento, as imagens
ou frames foram gerados de tal forma que os efeitos de luz, sombra, seqüência de
movimentos são respeitados.

FIGURA 2.20 - MOSTRA O RESULTADO DO PROCESSAMENTO,
SÃO GERADAS

ONDE UMA SÉRIE DE IMAGENS
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o Por fim a quinta etapa consiste em executar a animação.
2.7.9

Deficiências do cluster Beowulf
Trava caso algum nó apresente algum problema, o servidor fica
esperando o resultado do processamento do nó que caiu.
Perda de desempenho com máquinas heterogêneas.

2.7.10

Teste de Desempenho
Os testes apresentados nos tópicos a seguir são ilustrativos, apenas para

posicionar os conceitos sobre cluster. Os testes de desempenho reais são realizados
no Capítulo 5 através da utilização do aplicativo RAMS.
2.7.11

Workstation Sun X Celeron 900
Utilizando o modelo Ambient do POV RAY, foram necessários 23

computadores Celeron 900, para vencer a Workstation Sun Blade 1000, com dois
processadores RISK 900, que realizou a renderização da animação em 1 minuto e
56 segundos. Tanto na Workstation como no cluster foram utilizados a animação
ambient e a versão 3.1 do POV RAY.

FIGURA 2.21 - MOSTRA O RESULTADO DA RENDERIZAÇÃO DA ANIMAÇÃO AMBIENT DO POV
RAY NO SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS.
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2.7.12

Teste de Escalabilidade

Foram realizados dois testes de escala com a mesma aplicação Chess,
exemplo do POV RAY, onde se considerou a renderização de imagens com 1
computador, depois com 2 computadores até o total de 11 computadores. Foram
utilizados computadores Pentium 4 de 1.7 Gz
A Figura 2.22 demonstra que houve um ganho de desempenho para 11
computadores em relação a um único computador de 12,89 vezes. O tempo de
renderização da aplicação caiu de 14,83 minutos para 1,15 minutos. Em um outro
teste comparativo; uma animação do homem aranha passando entre os prédios de
uma cidade, demorou 9 horas renderizando, em um computador Pentium 4 1.7 Gz e
não conseguiu atingir o objetivo. Com 25 computadores Celeron 900, o mesmo teste
foi realizado em aproximadamente 23 minutos. Este ganho de desempenho com
uma aplicação realmente pesada, não se mostrou verdadeiro, como será
demonstrado no capítulo 5.
Para se ter uma noção real do desempenho de um cluster, deve-se levar em
consideração o nível de complexidade de programação das aplicações, que varia
muito de aplicação para aplicação, um outro fator que não pode ser esquecido
consiste na utilização da memória individual dos nos do cluster, que permite a
diminuição do uso de swap.
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Teste de Desempenho
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FIGURA 2.22 – TESTE DE DESEMPENHO

2.7.13

Clusters OpenMosix

Segundo Pitanga [PIT2003]
OpenMosix,

o

Mosix

é

um

e o site oficial www.openmosix.org do

sistema

operacional

distribuído,

desenvolvido

originalmente pelos alunos do professor Ammon Barak, na Universidade Hebrew,
Israel. Foi utilizado nos anos 80 pela força aérea americana para a construção de
um cluster de computadores PDP11/45 com um PDP completo e o restante formado
por estações disk-less. O projeto foi desenvolvido em sete fases, para diferentes
versões de UNIX e arquiteturas de computadores. A primeira versão para PC foi
desenvolvida para o BSD/OS. A última versão foi para o sistema operacional Linux
em plataforma Intel em 1997.
O projeto permite a construção de um sistema de alto desempenho, escalável
com componentes genéricos, em que o crescimento do sistema não introduz
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nenhum problema relacionado à sobrecarga do desempenho. Como característica
principal encontramos o método de migração de processos, onde se equilibra a
carga entre as máquinas de modo que se consiga rodar mais processos do que
normalmente conseguiria com uma só CPU, beneficiando assim os aplicativos que
usam muitos processos independentes.
O openMosix é uma extensão do projeto Mosix, baseado na licença GPLv2,
iniciado em 10 de fevereiro de 2002, coordenado pelo Ph.D Moshe Bar, para manter
os privilégios desta solução Linux para cluster disponível com software de código
aberto devido a problemas de licença com a universidade de Jerusalém. Em julho de
2002 todas as instalações baseadas no Mosix migraram para o openMosix.
Considerado um dos projetos de cluster mais ativos da comunidade
opensource, conta com patrocínio de:
•

AMD e HP, em dinheiro e hardware.

•

HP, com doação de quatro servidores Itanium2 SMP (IA64) para
desenvolvimento.

•

Dolphin, com doze adaptadores de rede SCI e os drivers open
source(U$ 1.000,00 cada uma ).

•

NASA e John Hopkins Medical Center.

•

Myrinet, com seus adaptadores de rede.

Extensão do núcleo do sistema operacional Linux, que faz com que o cluster
se comporte como um supercomputador através da utilização de migração
preemptiva de processos e balanceamento dinâmico de carga. As alterações ou
inclusões (patches) representam 3% do código fonte do kernel.
Características chave:
•

Segue uma linha diferente do Beowulf.

•

Ao invés de dividir o processamento dentro de um mesmo programa; vários
programas diferentes, ou várias instâncias do mesmo programa migram para
os outros nós do cluster.

•

Programação Distribuída.

•

Não é necessário se ter nós dedicados.

•

Gerenciamento da migração de processos automática.

•

Gerenciamento do equilíbrio de carga automático.

•

Adição de módulos ao kernel do sistema operacional.
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2.8

Grid Computing

Conceito que explora as potencialidades das redes de computadores, com o
objetivo específico de disponibilizar camadas virtuais que permitem a um usuário ter
acesso a aplicações altamente exigentes, bem como aderir a comunidades virtuais
de grande escala, com uma grande diversidade de recursos de computação e de
repositórios de informações. A diferença entre a computação distribuída e a
computação em grade consiste na possibilidade de resolver um determinado
problema computacional através da utilização de diferentes recursos distribuídos
geograficamente. A computação distribuída passa ser uma “Computação em Grade”
no momento em que existe uma infra-estrutura física e uma infra-estrutura
lógica(software) que permita coordenar os trabalhos que vão ser processados e
garantir a sua qualidade de serviço.
O Grid é um caso particular da computação distribuída, uma vez que os Grids
são orientados essencialmente para aplicações que precisam de uma grande
capacidade de cálculos, ou enormes quantidades de dados transmitidos de um lado
para outro, ou as duas.
“Ian Forster traduz os conceitos de Grid de duas formas: Compartilhamento
de recursos coordenados e resolução de problemas em organizações virtuais multiinstitucionais dinâmicas e Grids Computing são sistemas de suporte à execução de
aplicações paralelas que acoplam recursos heterogêneos distribuídos, oferecendo
acesso consistente e barato aos recursos, independente de sua posição física. A
tecnologia de Grids Computing possibilita agregar recursos computacionais variados
e dispersos em um único supercomputador virtual, acelerando a execução de várias
aplicações paralelas. Grids se tornaram possíveis nos últimos anos, devido a grande
melhoria em desempenho e redução de custo, tanto de redes de computadores
quanto de microprocessadores”[PIT2004].
A computação em grade está gerando especulações não somente na área
cientifica, mas também na empresarial (IBM, HP/Compaq, Oracle, Sun e Fujitsu),
pois irá permitir a redução de custos e tempo, aumento de produtividade,
compartilhamento de recursos e informações, dentre outras possibilidades. Com sua
expansão, pode-se chegar, no final, em algo como a formação de um Grid Global,
uma rede distribuída global de colaborações entre seus participantes, capaz de
prover recursos talvez inatingíveis por um cluster isolado.
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O Grid também permite o uso de técnicas de programação paralela por
passagem de mensagens. O ambiente MPI(Message Passing Interface) está
disponível no Grid através da versão MPICH-G2. Os projetos de Grid estão na sua
maioria localizados nos centros de supercomputação e laboratórios universitários.
Os centros de pesquisa são ligados a conexões em rede cerca de 20 vezes mais
rápidas do que as conexões de banda larga normais.

2.9

Grid X Cluster

Um ambiente de cluster constitui em um sistema formado por hardware e
software conectados em um local apenas, servindo a usuários que estão
trabalhando somente em um projeto, usado exclusivamente para resolver os
problemas computacionais de uma determinada organização. Por outro lado, um
Grid presta serviços de uma forma geograficamente distribuída. Em um cluster, os
recursos são gerenciados por uma entidade central, e os computadores agem como
se fosse um único dispositivo. Nas configurações em Grid, cada organização virtual
faz o gerenciamento de seus recursos não tendo a visão de uma imagem única do
sistema. Ou seja, o usuário tem consciência dos diversos serviços disponíveis e que
deverá requisita-los para sua utilização. Portanto, os Grids são mais heterogêneos,
complexos e distribuídos.
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Capítulo 3 – Processo de Construção de um cluster

3.1

Introdução
Ao se planejar um cluster de alto desempenho a primeira coisa a se

considerar é o tipo de problema que se quer resolver. Por exemplo: A Petrobrás
utiliza a tecnologia de cluster na área de prospecção de petróleo para melhorar a
sua chance de encontrar um poço que contenha gás ou petróleo; O projeto Genoma
também utiliza a tecnologia de cluster na área de Engenharia Genética e assim por
diante. Abaixo uma lista com algumas áreas onde a tecnologia de cluster pode ser
aplicada.
•

Algoritmos genéticos.

•

Mecânica Celeste.

•

Segurança.

•

Computação Gráfica.

•

Aerodinâmica.

•

Análise de elementos finitos.

•

Aplicações em sensoriamento remoto.

•

Inteligência artificial e automação.

•

Engenharia genética.

•

Exploração sísmica.

•

Previsão de tempo.

•

Pesquisas militares.

•

Segurança de reatores nucleares.

No caso dos clusters desenvolvidos na UNIP e na FIT, o problema a ser
resolvido não se concentra no desenvolvimento de uma aplicação que necessita de
um ambiente de computação de alto desempenho para ser resolvido. Em ambas as
instituições de ensino, o objetivo primário está focado na melhoria da qualidade de
ensino e, em um segundo plano, a otimização da capacidade computacional das
instituições.
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Este capítulo poderia apresentar uma única configuração ou solução para
construção de cluster, mas durante o desenvolvimento do projeto, as dificuldades de
implementação foram tantas, devido à dificuldade de se conseguir equipamentos,
que se optou por desenvolver uma série de configurações, que fossem capazes de
se ajustar a diversas situações de ambiente.
No intuito de preparar o projeto para uma segunda etapa; atender as
necessidades de processamento dos pesquisadores da instituição ou a necessidade
de empresas interessadas em uma parceria envolvendo a prestação de serviços de
computação de alto desempenho, foram desenvolvidas oito configurações de
cluster, outras tantas poderiam ser desenvolvidas. Devido às diversas possibilidades
de configuração neste capítulo a construção de cluster será tratada por camadas,
onde em cada camada as opções de configuração poderão variar de acordo com as
opções de hardware, rede, software de comunicação e software de gerenciamento.
Por exemplo, no caso, de se escolher a opção de boot remoto pela rede a
configuração de um servidor de DHCP será necessária, para a distribuição de
números IP para os nós, configuração está que poderá ocorrer de algumas
maneiras; IP dinâminco, IP fixo através do MAC address da placa de rede, IP fixo
integrado com um servidor de DNS, etc.
Segundo Pitanga [PIT2004], Bookman [BOO2003] e Delyra [DEL2001] para
se construir um cluster de alto desempenho de fácil utilização alguns passos devem
ser seguidos.
•

Considerações Físicas.

•

Escolha da arquitetura do hardware.

•

Escolha da rede de interconexão.

•

Escolha do Sistema Operacional.

•

Escolha do Software de comunicação.

•

Escolha do Software de gerenciamento
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3.2

Considerações Físicas
Antes de começar a se pensar nos computadores que farão parte do cluster

devem ser realizadas algumas considerações, tais como.
•

Sistema de refrigeração.

•

Instalações elétricas.

•

Sistema de gerenciamento de força ininterrupta.

•

Local onde os computadores serão montados, por exemplo, um rack.

Dependendo do conjunto dos equipamentos irá se dissipar uma quantidade
razoável de calor, o que pode aumentar bastante a temperatura da sala onde
estarão trabalhando. O aumento excessivo da temperatura pode causar erros de
processamento da CPU. A parte elétrica deve ser bem dimensionada para se evitar
sobrecargas desnecessárias, o que poderia causar a queima de algum
equipamento, no caso da UNIP, existe um potencial de trezentas máquinas para o
cluster, no caso da FIT, vinte e três. O sistema de gerenciamento de força garantiria
a continuidade do serviço prestado pelo cluster.

3.3

Escolha da arquitetura do hardware
A escolha do hardware depende do estilo de cluster que será construído, se o

cluster seguir o modelo Beowulf, o hardware deverá ser o mais homogêneo possível,
computadores inferiores poderão influenciar no desempenho do cluster, caso o
modelo escolhido for o openMosix,

o hardware poderá ser heterogêneo, neste

modelo de cluster o balanceamento de carga é automático.
Segundo Pitanga [PIT2004] tradicionalmente, o software de cluster requer que
uma única arquitetura de máquinas seja utilizada. Essa filosofia tem mudado graças
à criação de uma camada intermediária de comunicação (middleware) e
gerenciamento do cluster para acomodação de um hardware heterogêneo. Isso
facilita a integração de uma mistura de diversas arquiteturas de computadores,
dependendo exclusivamente dos requisitos levantados para o desenvolvimento do
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cluster. A capacidade da BIOS de permitir a troca para a inicialização do sistema
(bootstrap) através da rede local também deve ser considerada.
No caso deste trabalho, a arquitetura dos computadores não permite escolha
de hardware, já que a proposta deste trabalho é aproveitar a infra-estrutura
computacional existente. A arquitetura do cluster deve se adaptar a infra-estrutura da
universidade, no caso da FIT, foram adquiridos equipamentos novos, como ressalva
pode-se citar o custo da nova aquisição, o conjunto de máquinas foi determinado
pensando-se em uma solução de baixo custo, por isso, se optou por máquinas
incompletas, compostas por placa-mãe, placa de rede, fonte e memória, somente o
servidor apresenta as características de um computador completo.

3.3.1

Arquitetura de Hardware utilizada na UNIP.

A UNIP possui três conjuntos de equipamentos:
•

Computadores completos, com permissão para se instalar Linux.

•

Computadores completos, sem permissão para se instalar Linux, mas
em condições de se realizar a inicialização do sistema operacional de
forma remota.

•

Computadores completos, com baixa capacidade de processamento.

Laboratórios utilizados pelo cluster:
•

Laboratório C03 - 20 Computadores Pentium 4 1.7 GHz completos
(Motherboard, HD, memória, placa de rede, monitor, teclado, mouse, etc),
sem marca definida. Este laboratório não possui restrição de hardware,
sistema operacional ou rede, estas máquinas possuem os sistemas
operacionais Windows XP e Linux, distribuição Debian, kernel 2.4 e 2.6. A
configuração de cluster rápido apresentado no tópico 3.8 deste capitulo foi
implementada neste laboratório.
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•

Laboratório da Engenharia da Computação - 3 Computadores Pentium 4 1.7
GHz completos (Motherboard, HD, memória, placa de rede, monitor, teclado,
mouse, etc), sem marca definida. 3 Computadores Pentium 3 900 MHz
completos, 17 Computadores Celeron 300 completos e uma workstation Sun
Blade 1000, com dois processadores RISC 900 MHz. Este laboratório não
possui restrição de hardware, sistema operacional ou rede, estas máquinas
possuem sistema operacional Linux, distribuição Debian, kernel 2.4 e 2.6,
com exceção da Workstation Sun, que possui sistema operacional Solaris. O
primeiro protótipo de cluster foi desenvolvido neste laboratório. A Figura 3.1
ilustra o laboratório da Engenharia da Computação.

FIGURA 3.1 – LABORATÓRIO ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
•

Laboratório C02 – 25 Celeron 2.4 GHz completos, este laboratório, bem como
os demais laboratórios de uso geral, apresentam restrição de instalação do
sistema operacional Linux, os laboratórios que possuem computadores IBM
possuem a vantagem da placa de rede, que permite o boot do sistema
operacional de forma remota. Os demais laboratórios seguem o modelo do
laboratório C02, com variações das configurações dos computadores, que
podem ser Pentium IV 1.8 GHz, IBM, Pentium IV 1.7 GHz sem marca,
Celeron 2.0 GHz, IBM e Celeron 2.4 GHz IBM. A Figura 3.2 ilustra o
Laboratório C02.
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FIGURA 3.2 - LABORATÓRIO C02 COM COMPUTADORES CELERON 2.4 GHZ
3.3.2

Arquitetura de Hardware utilizada na FIT.

O projeto de cluster da FIT apresenta uma proposta diferente da proposta
apresentada pelo cluster da UNIP. Optou-se por montar um cluster no formato de
rack, por não possuir um ambiente de laboratório disponível, a diminuição do custo
do projeto foi decisiva para a viabilidade do projeto. A Figura 3.3 mostra o rack do
primeiro cluster desenvolvido na FIT em testes.

FIGURA 3.3 - NOTECLUSTER TESTANDO OS COMPONENTES DO CLUSTER DA FIT.
O Apêndice B mostra o processo de montagem do rack do cluster da FIT.
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3.4

Escolha da rede de interconexão
Segundo Pitanga [PIT2004] a interconexão determina como os computadores

se comunicarão no cluster. As duas principais tecnologias de rede de alto
desempenho utilizadas são o Gigabit Ethernet, descendente do padrão legado
Ethernet, e o padrão Myrinet que oferece alto desempenho, baixa latência e melhor
escalabilidade.
Tanto no caso da UNIP como no caso da FIT o padrão adotado para a rede
foi o padrão Ethernet, no caso da UNIP os cabos já estavam passados, pois o
cluster utiliza os laboratórios já montados. A grande desvantagem da rede utilizada
no caso da UNIP está no fato da utilização de Hubs, em alguns casos com dois
Hubs em cada laboratório, acarretando um grande trafego na rede.
No caso da FIT os cabos foram confeccionados um a um, tanto para o
ambiente de cluster, como para o ambiente de testes, adotou-se um switch
independente da rede da faculdade. A figura 3.4 mostra alunos da FIT
confeccionando os cabos da rede e o NoteCluster em testes.

FIGURA 3.4 - NA FIGURA A ESQUERDA O AMBIENTE DE TESTES COMPOSTO POR 13
MÁQUINAS CELERON 400 MHZ E NA FIGURA A DIREITA O NOTECLUSTER TESTANDO O
RACK.
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3.5

Escolha do Sistema Operacional
Segundo Pitanga [PIT2004] em 90% dos clusters adota-se o sistema

operacional GNU/Linux, o que não significa que outros sistemas operacionais não
possam ser adotados. Tanto no cluster da UNIP como no cluster da FIT o sistema
operacional Linux da distribuição da Debian foi o escolhido.
Após a escolha do sistema operacional escolhe-se a maneira de inicialização
do sistema operacional.
•

Boot a partir do HD com Linux instalado – configuração apresentada
neste capítulo no tópico 3.8.

•

Boot a partir de disquete, utilizando o software Etherboot, que tem duas
funções: primeiro, provê a imagem ROM que será escrita na EPROM
de boot remoto que será colocada na placa de rede dos nós,
permitindo o boot do kernel do Linux através da rede; segundo, provê o
programa mknbi que transforma uma imagem normal do kernel do
Linux em uma imagem bootável através da rede, contendo toda a
informação necessária para que cada nó encontre e monte o seu
sistema de arquivos raiz através do sistema NFS-root. Tanto as
imagens quanto os programas são compilados no servidor. O
programa é usado no servidor e as imagens são escritas, primeiro em
floppies ou na EPROM ou EEPROM.

•

Boot remoto a partir da placa de rede; a implementação é realizada
pelo estabelecimento de uma conexão entre uma estação ou nó e o
servidor, através de Client PXE que está gravado em uma EPROM de
boot na placa de rede da estação. Ao ligar a estação ou nó, a EPROM
de boot toma conta do processo de boot; fazendo uma requisição
BOOTP/DHCP para obter os parâmetros de configuração IP. Se o
endereço MAC da máquina for conhecido pelo servidor (estiver no
arquivo /etc/dhcpd.conf), será enviada uma resposta BOOTP/DHCP
contendo o endereço IP do cliente, default gateway e a imagem de
boot que deve ser usada: cada nó usa sua EPROM de BOOT para
carregar o kernel via TFTP (Trivial File Transfer Protocol). O kernel do
Linux foi pré compilado com algumas opções que permitem a
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montagem da raiz por meio de NFS(NFS-root). O apêndice D
apresenta uma configuração de cluster utilizando boot remoto.

3.6

Escolha do software de comunicação
Segundo Pitanga [PIT2004], o meio utilizado para a passagem de mensagem

é uma camada que encapsula a complexidade dos mecanismos de comunicação e
proteção para os diferentes métodos de comunicação inter-processos no sistema de
agregados. Em, agosto de 2005, a biblioteca padrão para os clusters classe Beowulf
é o MPI (Message Passing Interface), largamente utilizada na construção de
aplicações paralelas. Algumas tecnologias de rede de alto desempenho apresentam
implementações modificadas para suportar o MPI. Existem diversas implementações
de MPI e, portanto, deve-se pesquisar e avaliar cada uma de acordo com o contexto
das aplicações utilizadas no cluster, pois em alguns casos observam-se conflitos
entre versões distintas dessas bibliotecas.
Alguns sistemas de rede, como a Myrinet, possuem uma versão de MPI
totalmente integrada ao device driver da placa de rede. A tecnologia VIA da Intel
também possui sua versão modificada para suportar o MPI no seu protocolo, o
MVICH [PIT2004].

3.7

Escolha do software de gerenciamento
O software de gerenciamento é a camada final no desenvolvimento de um

cluster, pode ser formado por scripts, ou por soluções opensource ou por soluções
proprietárias. Deve ser executado de acordo com o sistema operacional escolhido. O
capítulo 4 trata do gerenciamento e administração de cluster.
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3.8

Configuração Cluster Beowulf – Cluster Rápido
A configuração a seguir foi desenvolvida utilizando quatro computadores

completos e o sistema operacional Linux distribuição Debian:

mestre

no01

no02

no03

FIGURA 3.5 – ARQUITETURA CLUSTER RÁPIDO

Esta configuração foi desenvolvida para ser implementada em quatro aulas de
laboratório de cinqüenta minutos. Todos os passos foram desenvolvidos a partir da
distribuição Debian 3.1 sarge do Linux

com kernel 2.6.8.2 a partir dos CDs de

instalação padrão.
Está configuração foi dividida em 7 etapas:
1) Configuração do ambiente de rede.
2) Configuração do sistema de arquivos – NFS
3) Configuração do acesso remoto – SSH.
4) Configuração da biblioteca de passagem de Mensagem – MPICH
5) Teste de funcionamento do cluster – aplicação PI.
6) Instalação da ferramenta de gerenciamento – Smile Cluster
7) Instalação de aplicativo de renderização de imagens – Pov Ray

67

3.8.1

Pré-configuração
Atualizar o arquivo souce.list, que se encontra no diretório /etc/apt, com a lista

de pacotes que se encontram nos CD’s 1, 2, 3 e 4 do Debian 3.1 Sarge.
Digite os seguintes comandos no prompt:
apt-cdrom add
Insira o CD 1
apt-cdrom add
Insira o CD 2
apt-cdrom add
Insira o CD 3
apt-cdrom add
Insira o CD 4
ou digite apt-setup e vá inserindo os CD’s.
Instale os seguintes pacotes:
Pacote

Comando

patch

apt-get install patch

make

apt-get install make

xlibs-dev

apt-get install xlibs-dev

libpng-dev

apt-get install libpng-dev

gcc

apt-get install gcc

g++

apt-get install g++

libstdc++2.10-dev

apt-get install libstdc++2.10-dev
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3.8.2

Configuração do ambiente de rede
Na camada de rede, configura-se o nome e o IP dos computadores de forma

manual ou utiliza-se servidores tais como DNS e DHCP, que pode tratar a
configuração dos IPs de várias formas; Os apêndices C e D apresentam algumas
formas de configuração.

FIGURA 3.6 – ARQUITETURA CLUSTER RÁPIDO

3.8.2.1 Definir o nome dos computadores que farão parte da rede

Configuração manual.
Em cada computador do cluster, editar o arquivo /etc/hostname, responsável
por definir o nome dos computadores.
No computador Mestre altere a primeira linha para:

mestre

No computador No01 altere a primeira linha para:

no01

No computador No02 altere a primeira linha para:

no02

No computador No03 altere a primeira linha para:

no03

3.8.2.2 Configurar as interfaces de rede
Editar o arquivo /etc/network/interfaces, que define a configuração da
interface da placa de rede de cada computador.
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mestre
address
netmask
network
broadcast
gateway

no01

192.168.0.10
255.255.0.0
192.168.0.0
192.168.0.255
192.168.0.1

address
netmask
network
broadcast
gateway

no02
address
netmask
network
broadcast
gateway

192.168.0.11
255.255.0.0
192.168.0.0
192.168.0.255
192.168.0.1

no03
192.168.0.12
255.255.0.0
192.168.0.0
192.168.0.255
192.168.0.1

address
netmask
network
broadcast
gateway

192.168.0.13
255.255.0.0
192.168.0.0
192.168.0.255
192.168.0.1

3.8.2.3 Identificar os computadores que fazem parte da rede
Editar o arquivo /etc/hosts, responsável pelo relacionamento entre um nome
e um endereço IP local. A inclusão de um computador neste arquivo possibilita que
este seja acessado através de seu nome (definido no hostname), dispensando a
consulta de um servidor de nomes para obter o IP correspondente. Este passo não é
necessário, serve apenas para facilitar o gerenciamento do cluster.
Em todos os computadores que farão parte do cluster:
192.168.0.10

mestre

192.168.0.11

no01

192.168.0.12

no02

192.168.0.13

no03

3.8.2.4 Atualizar as configurações da rede
Dentro do diretório /etc/init.d reiniciar a interface de rede com o comando:
./networking restart ou reinicializar o computador
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3.8.3

Configuração do sistema de arquivos - NFS
O compartilhamento de arquivos no cluster é fundamental, tanto os nós como

o servidor devem enxergar os arquivos que serão processados, no capítulo 2, foram
apresentados os conceitos de funcionamento de um cluster e a comunicação entre o
servidor e os nós e a comunicação entre os nós e os nós foi demonstrada.
O NFS (Network File System) permite que partições ou diretórios remotos
sejam montados como se fossem discos locais. Ele permite especificar diferentes
permissões de acesso a cada cliente do compartilhamento. No caso do cluster
openMosix o sistema de arquivo utiliza o MFS (openMosix File System).

CLUSTER.POV

CLUSTER.POV

CLUSTER.POV

FIGURA 3.7 – NECESSIDADE

DO

CLUSTER.POV

COMPARTILHAMENTO

CLUSTER.POV

DOS

ARQUIVOS QUE IRÃO

PROCESSAR NO CLUSTER

A figura 3.7 representa uma aplicação – CLUSTER.POV, que necessita de
uma grande capacidade computacional para renderizar uma animação feita com o
aplicativo POV RAY. Para processar em um cluster Beowulf a aplicação deverá ser

71

capaz de se dividir, portanto, cada quadradinho do quadro representa um pedaço da
aplicação que deverá ser enviado para os nós para processamento, o servidor só
deve gerenciar o processo de envio dos processos e a recuperação dos resultados
do processamento dos nós. Cada um dos computadores participantes do cluster
possui o seu sistema de gerenciamento de arquivos local, o que não permite uma
visão integral da aplicação como um todo. Todos os computadores devem enxergar
a aplicação de forma total, para isso será necessário compartilhar a aplicação no
ambiente de rede. O NFS permite o compartilhamento da aplicação através da rede.

3.8.3.1 Instalação do NFS
No mestre:
Instale o arquivo nfs-kernel-server
apt-get install nfs-kernel-server
Nos nós
Instale o arquivo nfs-common
apt-get install nfs-common
3.8.3.2 Configuração do arquivo /etc/exports
Nesta configuração compartilhou-se os diretórios /usr e /lib.
No mestre:
Editar o arquivo /etc/exports acrescentando as linhas:
/usr

*(rw,sync,no_root_squash)

/lib

*(rw,sync,no_root_squash)

As linhas acima indicam que os diretórios /usr e /lib do computador mestre
serão compartilhados com as permissões de leitura e escrita, e nível de acesso igual
ao usuário local.
Padrão de construção de permissões de acesso ao compartilhamento:
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Diretório host(opção1, opção2)
onde:
•

Diretório: diretório a ser compartilhado (ex: /home/cluster)

•

Host: IP do PC cliente do compatilhamento.

•

OpçãoXY: permissões de acesso ao compartilhamento (ex:Leitura e
escrita).

As principais opções de permissão são:
•

ro:somente leitura.

•

rw:leitura e escrita.

•

no_root_squash: por default, o nível de acesso dos clientes ao servidor
é o mesmo que o root. Porém, se quiser montar os níveis de acesso
locais, basta definir esta opção no compartilhamento.

3.8.3.3 Ativar o NFS
Reinicializa-se o NFS, para ativar o serviço.
No computador mestre, acesse o diretório /etc/init.d
cd

/etc/init.d

e digite: ponto barra nfs-kernel-server restart e ponto barra nfs-common
restart, como segue abaixo.
./nfs-kernel-server restart
./nfs-common restart
O diretório /etc/init.d é o diretório onde se pode iniciar, reiniciar ou parar
serviços.
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3.8.3.4 Montar o NFS
Nos nós:
Utilize o comando mount para montar os diretórios compartilhados pelo
mestre
Padrão do comando mount;
mount

Dispositivo

Ponto_de_montagem

opções

onde:
•

Dispositivo: Identificação da unidade de disco/partição
que deseja acessar.

•

Ponto de Montagem: diretório de onde a unidade de
disco/partição será acessada.

•

Opções:
o –t

[tipo]: Tipo do sistema de arquivos

usado pelo dispositivo.
o –r : monta a partição somente para leitura.
o –w: monta a partição como leitura/gravação.
Em todos os nós digite:
mount mestre:/usr /usr

-t

nfs

mount mestre:/lib

-t

nfs

/lib
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3.8.3.5 Ativar a montagem automática
Nos nós:
Editar o arquivo /etc/fstab. O fstab (File System Table) contém informações de
como montar partições. Este arquivo é lido pelo Linux durante o boot para saber o
que deve ser montado durante a inicialização do sistema.
Padrão de construção de uma linha do fstab:
Sistema_de_arquivos

Ponto_de_Montagem

Tipo

Opções dump ordem

onde:
•

Sistema de Arquivos: partição que se deseja montar.

•

Ponto de montagem: diretório onde a partição montada será acessada.

•

Tipo: tipo de sistema de arquivos usado na partição que será montada.

•

Opções: especifica as opções usadas com o sistema de arquivos.
o defaults – Utiliza valores padrão de montagem.
o noauto – Não monta os sistemas de arquivos durante a
inicialização.
o ro – Monta como somente leitura.
o user – Permite que usuários montem o sistema de arquivos.
o sync é recomendado para uso com discos removíveis para que
os dados sejam gravados imediatamente na unidade.
o dump: especifica a freqüência de backup. 0 desativa o backup
o Ordem: define a ordem que os sistemas de arquivos serão
verificados na inicialização do sistema. Se usa 0, o sistema de
arquivos não é verificado.

Adicionar as seguintes linhas:
mestre:/usr

/usr

nfs

defaults

0

0

mestre:/lib

/lib

nfs

defaults

0

0
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3.8.4

Configuração do protocolo – SSH(Secure Shell)

As bibliotecas de passagem de mensagem PVM e MPI utilizam o SSH ou
RSH para comunicação entre as máquinas, nesta configuração se utilizou o SSH
no apêndice D utilizou-se o RSH.
O SSH permite acessar remotamente ao console de uma máquina da rede.
Toda a comunicação entre as máquinas é realizada de forma encriptada usando
chaves

públicas/privadas

DSA

ou

RSA

para

criptografia

garantindo

uma

transferência segura dos dados, no caso do cluster, a segurança é necessária
somente entre o servidor e os clientes que utilizarão o cluster, entre o servidor e os
nós não há necessidade de segurança. A chave pública será distribuída para as
máquinas que serão conectadas, e a privada ficará em um diretório pessoal. A
encriptação e decriptação são realizadas usando chaves separadas e não é possível
se conseguir a chave de decriptação usando a chave de encriptação.
Durante a instalação do Linux, selecione todas as opções do ssh, caso contrário
o ssh terá que ser instalado utilizando o comando apt-get install ssh.

3.8.4.1 Instalação do SSH
No mestre e nos nós:
Instalar o pacote SSH
apt-get install ssh
3.8.4.2 Geração e cópia da chave pública
Para a geração da chave pode-se utilizar dois padrões de criptografia este
tópico tratará dos dois.
Método 1:
No mestre digitar:
ssh-keygen –t dsa
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Não será necessário preencher nenhuma das informações solicitadas,
apenas pressione enter até o sistema liberar o prompt.
Serão criadas as chaves públicas e privadas dentro do diretório
/root/.ssh
•

id_dsa.pub

•

id_dsa

•

known_hosts

A chave pública deverá ser copiada para o nós da rede aos quais
se deseja conectar.
Digite o comando:
ssh-copy-id –i /root/.ssh/id_dsa.pub no01:/root/.ssh
ssh-copy-id –i /root/.ssh/id_dsa.pub no02:/root/.ssh
ssh-copy-id –i /root/.ssh/id_dsa.pub no03:/root/.ssh
ssh-copy-id -I /root/.ssh/id_dsa.pub mestre:/root/.ssh
Método 2:
No mestre digitar:
ssh-keygen -b 1024 -t rsa
Serão criadas as chaves públicas e privadas dentro do diretório
/root/.ssh
•

id_rsa.pub

•

id_rsa

•

known_hosts

A chave pública deverá ser copiada para o nós da rede aos quais
se deseja conectar.
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Digite o comando:
scp /root/.ssh/id_rsa.pub

mestre:/root/.ssh/authorized_keys

scp /root/.ssh/id_rsa.pub

no01:/root/.ssh/authorized_keys

scp /root/.ssh/id_rsa.pub

no02:/root/.ssh/authorized_keys

scp /root/.ssh/id_rsa.pub

no03:/root/.ssh/authorized_keys

O acesso do mestre aos nós não deve exigir senha.
Exemplo:
ssh no01
ssh no02

3.8.5

Configuração da biblioteca de passagem de mensagem – MPICH
O MPICH é uma implementação do MPI ( Message Passing Interface), que

possibilita a comunicação entre processos em ambientes de memória distribuída. A
partir deste ponto pode-se optar por instalar o PVM ou o openMosix, todos os
passos anteriores são os mesmos. O apêndice E apresenta uma configuração do
openMosix.
3.8.5.1 Instalação da biblioteca MPICH a partir do CD3 do Debian versão 3.0
Em todos os computadores digite:
mount /dev/cdrom

monta o cdrom

apt-cdrom add

inclui o cdrom atual(CD3) no arquivo sources.list

apt-get install mpich

instala o MPICH

O arquivo /etc/apt/sources.list contém os locais e os diretórios onde a
distribuição está disponível para atualização dos pacotes.
O apt é um sistema de gerenciamento de pacotes de programas que detecta
as dependências entre pacotes, facilitando a instalação, gerenciamento e
atualização destes.
Nos apêndices C e D o MPICH foi instalado de forma diferente.
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3.8.5.2 Definição dos computadores que farão parte do cluster
Os computadores que fazem parte do cluster devem ser adicionados ao
arquivo /usr/lib/mpich/share/machines.LINUX. O mestre não precisa ser incluído,
pois terá como função o gerenciamento do cluster.

no01
no02
no03

3.8.5.3 Configuração do Path para que os programas mpicc e mpirun possam
ser executados.

No mestre:
Alterar o arquivo /root/.bashrc
PATH=$PATH:/usr/lib/mpich/bin
export PATH

3.8.6

Teste de funcionamento do cluster rápido.

A instalação do MPICH possui algum programas exemplo; um deles é o de
calculo do PI.

3.8.6.1 Compilação do arquivo - cpi.c
No mestre:
cd /mnt/server/usr/share/doc/mpich/examples
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mpicc cpi.c -o cpi
onde:
mpicc – Compilador.
cpi.c - Arquivo a ser compilado.
cpi

- Arquivo de saída que será processado pelo cluster.

3.8.6.2 Execução do arquivo – cpi
No mestre digite:
mpirun –np 4 cpi
onde:
mpirun – comando utilizado para rodar a aplicação.
-np
- Número de processos que serão criados.
cpi
- Nome da aplicação que será executada.

3.8.6.3 Resultado do processamento

Script started on Sat Mar 13 19:50:55 2004
dede:/mnt/server/home/cluster# mpirun
-np 4 cpi
Process 0 on mestre.beowulf.com.br
Process 1 on no01.beowulf.com.br
Process 2 on no02.beowulf.com.br
Process 3 on no03.beowulf.com.br
pi is approximately 3.1416009869231245, Error is 0.0000083333333314
wall clock time = 0.001866
mestre:/mnt/server/home/cluster# exit
Script done on Sat Mar 13 19:51:17 2004
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3.8.7

Programação Paralela

Após o desenvolvimento das configurações de construção de clusters o
próximo desafio se volta para a confecção dos programas que irão utilizar o
ambiente de processamento paralelo.
Segundo [PIT2004], o objetivo da programação paralela é transformar
algoritmos complexos em pequenas tarefas que possam ser executadas
simultaneamente por vários processadores, reduzindo o tempo de processamento.
Segundo [BUE2002], os programas podem ser desenvolvidos utilizando-se
processos, threads, ou sistemas de troca de mensagens PVM e MPI, que são os
dois padrões mais utilizados em cluster.
Este tópico ira tratar apenas do uso das bibliotecas de passagem de
mensagem PVM e MPI.

3.8.7.1 Obstáculos do Paralelismo
•

O tempo gasto para analisar o código a ser paralelizado, recodificar,
depurar e encontrar a melhor solução para a resolução do problema é
maior do que o tempo gasto para se desenvolver uma aplicação não
paralelizada.

•

As

bibliotecas

reduzem

a

flexibilidade

da

programação,

são

construídas para classes de aplicações especiais e manipulam
conjuntos de entrada de dados que impedem possíveis otimizações
para certos tipos de dados.
•

A memória é distribuída: os dados da aplicação são distribuídos.

•

As partições de dados podem ser acessadas simultaneamente por
diferentes partes da aplicação, com isso os acessos aos dados devem
estar sincronizados para evitar condições críticas.

•

A divisão do programa em partes cooperantes pode introduzir um baixo
desempenho devido à má atribuição destas partes aos processadores,
por isso as partes do programa devem ser cuidadosamente alocadas
aos processadores na etapa de escalonamento, a fim de se criar um
balanceamento adequado das tarefas no cluster.
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•

As sincronizações dos processos geram problemas, pois as tarefas
executadas em paralelo aguardam a finalização mútua para poder
então coordenar os resultados ou trocar dados, e reiniciar novas
tarefas em paralelo. É necessário que haja uma perfeita coordenação
do tamanho dos processos e da comunicação entre eles, para que o
tráfego gerado não seja maior do que o processamento, o que pode
gerar uma queda no desempenho dos processadores em execução.

3.8.7.2 Tempo dispensado para coordenar as tarefas
•

Tempo para se inicializar uma tarefa.

•

Tempo para sincronizar as tarefas.

•

Tempo para comunicação entre as tarefas.

•

Tempo para finalizar uma tarefa.

3.8.7.3 PVM
O sistema PVM é composto por duas partes. A primeira parte é um processo
daemon, chamado pvmd3, que reside em todas as máquinas que compõem o
cluster, criando uma máquina paralela virtual, que inspeciona a operação de um
processo do usuário que contém uma aplicação com PVM. Quando a execução de
uma aplicação PVM se inicia o daemon pvmd3 de um dos computadores do cluster
responsabiliza-se por chamar outros processos daemons pvmd3 escravos que
compõem a máquina paralela virtual, coordenando as comunicações entre os
processadores e o sistema PVM. Uma aplicação PVM pode ser iniciada em qualquer
console do cluster.
O esquema de controle para esses processos daemons consiste no modelo
mestre/escravo, onde cada daemon mantém uma tabela com as informações
relacionadas aos processos gerados pela aplicação, o que permite a comunicação
dos processos através dos daemons.
A segunda parte do sistema é uma biblioteca de rotinas PVM (libpvm3.a,
libfpvm3.a e libgpvm3.a). Essas rotinas permitem ao usuário codificar, enviar e
receber mensagens, criação e eliminação de processos, sincronização de tarefas
por barreiras e modificações da máquina virtual.
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Quando a transmissão for entre arquiteturas diferentes, é feita uma conversão
dos dados para o formato XDR (External Data Representation) automaticamente
conforme RFC 1832.
A biblioteca PVM pode ser utilizada em uma rede com Linux, Windows, HPUX, Solaris dentre outros, permitindo a utilização de um conjunto de computadores
heterogêneos. Cada computador na rede pode ser utilizado como um nó da máquina
paralela virtual. O papel de console da máquina virtual é assumido pelo nó local
onde o usuário está localizado fisicamente.

3.8.7.4 MPI
Define um conjunto de rotinas para facilitar a comunicação, troca de dados e
sincronização, entre processos em memória, ela é portável para qualquer
arquitetura. Inclui conceitos como:
•

Rank: Todo processo possui uma única identificação, recebida pelo
sistema quando no ato de sua inicialização. Esse número corresponde
a um valor contínuo que varia de 0 até n-1 processos.

•

Group: Conjunto ordenado de n processos. Qualquer grupo é
associado a um comunicador “communicator”, e inicialmente, são
membros de um grupo já preestabelecido (MPI_COMM_WORLD).

•

Communicator: Conjunto de processos que consegue enxergar um ao
outro. No MPI, as mensagens só podem ser transmitidas dentro de um
comunicador. O MPI usa essa combinação de grupo e contexto para
garantir uma comunicação confiável e segura, a fim de evitar
problemas relacionados ao envio de mensagens entre os processos.
Cada processo dentro de um comunicador é identificado por um
número

(Rank).

Cada

mensagem

transmitida

deve

indicar

o

comunicador para o qual a mensagem deve ser enviada. Um programa
pode pertencer a mais de um comunicador simultaneamente e, nesse
caso, ter mais de um Rank. O remetente deve indicar a qual processo
do comunicador a mensagem se destina.
•

Application Buffer:

Ambiente de memória, que armazena uma

mensagem que o processo necessita enviar ou receber.
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•

System Buffer: Endereço de memória reservado pelo sistema para
armazenamento das mensagens. Dependendo do tipo da operação
(send/receive), a mensagem no buffer de aplicação pode precisar ser
copiado para o buffer do sistema.

•

Blocking Comunication: Comunicação síncrona

•

Non-Blocking Communication: Comunicação assíncrona.

•

Synchronous Send:Bloqueia até que ocorra um “receive” no processo
de destino. Pode ser “blocking” ou “non-blocking”.

•

Buffered Send: Buffer para armazenar temporariamente as mensagens
até que elas possam ser enviadas, liberando a aplicação

•

Standard Send: Operação de envio de mensagem usada para
transmitir dados de um processo para outro. O envio é completado
assim que a mensagem for enviada, o que não implica no seu
recebimento.

•

Ready Send: Se o destinatário tiver feito um receive, a mensagem é
enviada diretamente para o mesmo, caso contrário a mensagem é
destruída.

Os comandos utilizados em programas que utilizam a biblioteca MPI podem
ser divididos em dois grupos: O primeiro grupo possui os comandos relacionados à
inicialização, identificação e finalização dos processos. O segundo grupo possui os
comandos de comunicação.
Processos criados em programas paralelos que utilizam MPI através do
comando mpirun representam instâncias diferentes de um mesmo programa. Apesar
de usarem o mesmo código, são processos diferentes. Como os processos vão se
comunicar, torna-se necessário algum esquema de endereçamento. Este endereço
único de um processo em MPI é obtido pelo comando MPI_Comm_rank. O número
total de processos que foram criados também é importante. O

comando

MPI_Comm_size retorna este valor. O programa Olá Mundo (hello world) apresenta
a estrutura básica de um programa MPI.

84

#include “mpi.h”
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[ ] )
{
int meu_id, numero_processos;
// Rotinas de inicialização
MPI_Init(&argc,&argv);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numero_processos);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&meu_id);
fprintf(stdout,”Olá mundo! Sou o processo %i de %i criados”,meu_id,
numero_processos);
// Rotinas de finalização
MPI_Finalize();
return 0;
}
A primeira linha inclui a biblioteca do MPI neste programa em C.
O comando MPI_Init, com os argumentos passados pela linha de comando
do mpirun, iniciliza o ambiente MPI para este processo.
O

comando

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numero_processos)

retorna na variável numero_processos o número total de processos criados.
O comando MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&meu_id) retorna na
variável meu_id a identificação única deste processo, dentre os n processos criados.
Os valores retornados variam de 0 até o número total de processos – 1.
O parâmetro MPI_COMM_WORLD, usado por estes comandos, identifica um
objeto local, que representa o contexto de uma comunicação. Processos podem se
comunicar, desde que estejam no mesmo grupo de comunciação.
O comando MPI_Finalize( ) encerra o ambiente MPI para este processo.
Neste exemplo, cada um dos n processos criados executará o comando
fprintf, conseqüentemente, n mensagens serão impressa.
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O programa exemplo não possui nenhuma comunicação entre os processos.
Os comandos de comunicação podem ser divididos em dois grupos: ponto a ponto e
em grupo.
•

Comandos de comunicação ponto a ponto
Utilizados quando dois processos precisam se comunicar diretamente. Para
cada comando de envio deve haver o respectivo comando de recepção, para
que nenhuma mensagem seja perdida. Os dois comandos principais são:
o MPI_Send – envio de mensagens.
Comando não bloqueante, o que significa que após ser colocado
na fila de envio o programa continua sua execução.
Int MPI_Send (void *buffer, int contador, MPI_Datatype tipo, int destino,
int tag, MPI_Comm comm);
O campo buffer indica o local onde estão armazenados os dados
a serem enviados.O campo contador indica quantidade de dados a
serem enviados. O campo tipo identifica o tipo de dado que está sendo
enviado. O campo destino indica o processo que receberá a
mensagem. O campo tag representa um rótulo que identifica o tipo de
mensagem que está sendo enviado. O campo comm identifica em que
grupos estão os processos envolvidos nesta mensagem
o MPI_Recv – recepção de mensagens.
Comando bloqueante, o processo só continua sua execução
após a mensagem ser lida.
Int MPI_Recv (void *buffer, int contador, MPI_Datatype tipo, int origem,
int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status);
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Semelhante

ao

comando

MPI_Send,

possui

o

campo

MPI_Status que pode ser utilizado quando a quantidade de dados
recebida variar ou quando a origem ou tag de uma mensagem variar.
No trecho de código a seguir, o processo 0 espera receber
mensagens de todos os outros processos.
If ( meu_id != 0 ) {
// Algum processamento é realizado
MPI_Send(valor, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
}
else {
for (i = 1; i < numero_processos; i++){
MPI_Recv(valor,

1,

MPI_INT,

i,

0,

MPI_COMM_WORLD,&status);
// Algum processamento é realizado
}
}
•

Comandos de comunicação em grupo
Utilizados quando um processo necessita enviar a mesma mensagem para

vários processos ( 1

N ) ou quando vários processos devem enviar mensagens

para um único processo ( N

1 ). Os dois comandos principais são:

o MPI_Bcast
Utilizado para enviar mensagens.
MPI_Bcast (void *buffer, int contador, MPI_Datatype tipo, int
root, MPI_Comm comm);
O campo principal neste comando é o root, pois indica
qual processo estará enviando a mensagem. O campo buffer
indica para o processo root o local onde estão os dados a serem
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enviados e para os outros processos onde eles devem
armazenar os dados recebidos. O campo contador indica a
quantidade de dados enviados/recebidos. O campo tipo
identifica o tipo de dado que está sendo enviado/recebido. O
campo comm identifica em que grupo de processos estão os
processos envolvidos nesta comunicação.
o MPI_Reduce
Utilizado para receber mensagens.
MPI_Reduce (void *buffer_envio, void *buffer_recepção, int
contador, MPI_Datatype tipo, MPI_Op operação, int root,
MPI_Comm comm);
O campo principal neste comando é o root, pois indica
qual processo estará recebendo as mensagens. O campo
operação indica para o processo root o que fazer com os dados
recebidos dos demais processos. O campo buffer_envio é o
local onde estão armazenados os dados a serem enviados para
o processo root. O campo buffer_recepção é usado pelo
processo root para armazenar o resultado da operação indicada
no campo operação.

O exemplo a seguir utiliza comandos de comunicação em grupo.

Código fonte do programa – cpi.c
No código fonte abaixo, em negrito algumas funções da biblioteca MPI
#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f( double );
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double f( double a)
{
return (4.0 / (1.0 + a*a));
}
int main( int argc, char *argv[] )
{
int done = 0, n, myid, numprocs, i;
double PI25DT = 3.141592653589793238462643;
double mypi, pi, h, sum, x;
double startwtime=0.0, endwtime;
int namelen;
char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
MPI_Init(&argc,&argv);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid);
MPI_Get_processor_name(processor_name,&namelen);
fprintf(stderr,"Process %d on %s\n",
myid, processor_name);
n = 0;
while (!done)
{
if (myid == 0)
{
/*
printf("Enter the number of intervals: (0 quits) ");
scanf("%d",&n);
*/
if (n==0) n=100; else n=0;
startwtime = MPI_Wtime();
}
MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
if (n == 0)
done = 1;
else
{
h = 1.0 / (double) n;
sum = 0.0;
for (i = myid + 1; i <= n; i += numprocs)
{
x = h * ((double)i - 0.5);
sum += f(x);
}
mypi = h * sum;
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MPI_Reduce(&mypi, &pi, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0,
MPI_COMM_WORLD);
if (myid == 0)
{
printf("pi is approximately %.16f, Error is %.16f\n",
pi, fabs(pi - PI25DT));
endwtime = MPI_Wtime();
printf("wall clock time = %f\n",
endwtime-startwtime);
}
}
}
MPI_Finalize();
return 0;
}
3.8.8

Instalação da ferramenta de gerenciamento SCMS(Smile Cluster)

O capítulo 4 trata do gerenciamento do cluster, mas neste tópico será
apresentado a configuração do SCMS. O apêndice E apresenta a instalação do
openMosixView.
•

Fazer o download do SCMS a partir do site:
http://linux.tucows.com/preview/138843.html

•

Descompactar os arquivos
tar –zxvf scms-1.2.2.tar.gz

•

Instalar o SCMS
cd scms-1.2.2
make x86 SRC=$PWD
make install DEST=/usr/local/scms

•

Adicionar as seguintes linhas ao arquivo /root/.bashrc
export CMS_ROOT=/usr/local/scms
export PATH=$PATH:$CMS_ROOT/bin

•

Aplicar as alterações feitas ao .bashrc
. .bashrc

•

Rodar o SCMS
scms

90

3.8.9

Instalação de aplicativo de renderização de imagens – PovRay

Os arquivos exemplo, utilizados para teste que compõem o pacote do mpich são
muito simplistas para se ter um noção real de desempenho do cluster. Optou-se por
instalar o PovRay a fim de se conseguir um teste de melhor qualidade.
•

Fazer o download dos arquivos.
Arquivos do PovRay versão 3.1g

ftp://ftp.povray.org/pub/povray/Old-Versions/Official-3.1g/Unix/povuni_s.tgz
ftp://ftp.povray.org/pub/povray/Old-Versions/Official-3.1g/Unix/povuni_d.tgz
Patch MPI-Povray
http://www.verrall.demon.co.uk/mpipov/mpi-povray-1.0.patch.gz
•

Copiar os arquivos para um diretório padrão.
cp povuni_s.tgz /usr/local/src
cp povuni_d.tgz /usr/local/src
cp mpi-povray-1.0.patch.gz /usr/local/src

•

Descompactar os arquivos do PovRay.
cd /usr/local/src
tar –zxvf povuni_s.tgz
tar –zxvf povuni_d.tgz

•

Mover o patch para o diretório do PovRay
mv mpi-povray-1.0.patch.gz /usr/local/src/povray31
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•

Aplicar o patch.
cd /usr/local/src/povray31
gunzip mpi-povray-1.0.patch.gz
cat mpi-povray-1.0.patch | patch –p1

•

Compilar a aplicação.
cd /usr/local/src/povray31/source/mpi-unix
make

•

Copiar o arquivo mpi-x-povray para /usr/local/bin
cp /usr/local/src/povray31/source/mpi-unix/mpi-x-povray /usr/local/bin

•

Testar o funcionamento do programa
cd /usr/local/lib/povray31/scenes/objects
mpirun – np 4 /usr/local/bin/mpi-x-povray +l blob.pov –W300 –H200 +D
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Capítulo 4 – Gerenciamento e Administração
4.1

Introdução

Administrar um cluster com poucas máquinas é bastante simples, mas se o
cluster for composto por 200 máquinas e uma delas parar, como identificar qual foi?
Ir máquina por máquina até identificar qual o nó escravo está com problema? Em um
ambiente de cluster a administração remota torna-se essencial.
Segundo Wandarti [WAN2003] apesar da tecnologia de clusters de PCs
encontrar-se bem consolidada, ainda há muitos esforços para se construir
ferramentas adequadas à sua gerência. Estas ferramentas devem seguir certos
preceitos (interoperável, baixo impacto, expansível e escalável) e precisam se
adaptar às características de um cluster.

4.2

Aspectos da gerência de clusters

Segundo Wandarti [WAN2003] para obter um bom resultado ao se projetar
um sistema para gerência de clusters, deve-se ter em mente:
1. O cluster pode ser composto de milhares de nós;
2. Estes nós podem ser heterogêneos;
3. O

cluster

pode

aumentar

ou

diminuir

em

número

de

nós

dinamicamente;
4. Aplicações de gerência devem interferir o mínimo possível no
desempenho do cluster;
5. Alguns clusters podem ter apenas um nó mestre com acesso externo.
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Tomando-se como base estas características, o ideal de uma ferramenta que
auxilie na gerência de clusters é que seja capaz de:
1. Monitorar CPU, memória, disco, rede e outros recursos locais, de
vários nós ao mesmo tempo;
2. Gerar ao menos estatísticas da utilização de CPU e rede dos nós;
3. Manipular configurações do sistema operacional;
4. Enviar alarmes sobre circunstâncias configuráveis pelo usuário;
5. Ser escalável;
6. Interferir o mínimo possível (em termos de CPU, memória e rede) na
aplicação que estiver rodando no cluster;
7. Ser expansível;
8. Ser capaz de instalar/desinstalar software remotamente, de vários nós
ao mesmo tempo;
9. Permitir manipular uma determinada propriedade de vários agentes ao
mesmo tempo;
10. Classificar nós, através de contextos.

4.3

O gerenciamento e a administração do cluster da UNIP baseou-se:

•

No projeto PMC [DEL2001].

•

Cluster da empresa Somar Meteorologia.

•

Ferramentas sugeridas por [PIT2004], [PIT2003], [PIT2002] e [BOO2003]

•

Scripts descritos por [DEL2001] e [FER2003].

O cluster principal e o NoteCluster utilizam apenas scripts desenvolvidos no
laboratório para o seu gerenciamento, as ferramentas de monitoramento de terceiros
são utilizadas apenas para testes e estudo. A figura 4.1 mostra alunos do curso de
Ciência da Computação, campus Luis Góes, configurando e estudando o
comportamento da ferramenta SCMS (Smile Cluster Management System). O
capítulo 3 apresenta a configuração da ferramenta no tópico 3.8.6.
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O SCMS é uma ferramenta gráfica para gerenciamento de cluster classe
Beowulf, desenvolvido pela Universidade Kaserstat da Tailândia.
Suas principais características são:
•

Monitoramento em tempo real;

•

Serviço de Alarme do Sistema;

•

Comandos Unix Paralelos: permite a execução de comandos remotos
nos nós que compõem o cluster;

•

Configuração do Sistema: mostra detalhadamente toda a configuração
do hardware em todo o cluster.

•

As ferramentas disponíveis permitem operar com:
o Nome dos nós;
o Condições dos nós;
o Painel de Controle para acesso aos nós;
o Espaço de disco utilizado por nó;
o Acesso por FTP aos nós;
o Sistema de arquivos montados em cada nó;
o Estado dos processos em nós selecionados;
o Reinicio de um nó;
o Desligamento de nós;
o Acesso via Telnet para um nó;
o Usuários logados em cada nó;
o Inicio de os processos daemon de monitoração em tempo real
nos nós;
o Amostragem em tempo real da rede local, troca de contexto,
swap de disco, falhas de página, utilização da CPU e memória
RAM, taxa média de utilização.
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FIGURA 4.1 – TESTE COM SCMS
Adotou-se como princípio, não seguir o caminho mais fácil, ou seja, utilizar as
ferramentas já existentes. Como resultado desenvolveu-se uma ferramenta de
monitoramento de rede baseada no protocolo SNMP. No capítulo 5, a ferramenta é
apresentada.
As figuras a seguir apresentam algumas funcionalidades da ferramenta SCMS
(Smile Cluster Management System), gerenciando um cluster classe Beowulf na
UNIP.
A Figura 4.2 mostra o ambiente gráfico do SCMS, onde os nós que compõem
aparecem em destaque.

FIGURA 4.2 – NÓS QUE COMPÕE O CLUSTER
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A Figura 4.3 mostra o monitoramento em tempo real, troca de contexto, swap
de disco, falhas de página, utilização de CPU e memória RAM

FIGURA 4.3 – MONITORAMENTO DE CPU E MEMÓRIA
A Figura 4.4 mostra o gerenciamento de processos nos nós

FIGURA 4.4 – GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
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A Figura 4.5 mostra o sistema de arquivo montado em cada nó

FIGURA 4.5 – SISTEMA DE ARQUIVOS
A Figura 4.6 mostra os processos que estão rodando em paralelo

FIGURA 4.6 – PROCESSOS EM PARALELO
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A Figura 4.7 mostra a reinicialização dos nós

FIGURA 4.7 – REINICIALIZAÇÃO DE NÓS
A Figura 4.8 mostra os usuários logados em cada nó.

FIGURA 4.8 – USUÁRIOS LOGADOS
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4.4

Uso do Cluster pelos Usuários
Um problema enfrentado pelo cluster da UNIP é o acesso ao mundo externo,

por falta de um IP válido, necessário para conectar usuários externos ao Centro de
Tecnologia da UNIP. No momento, o acesso ao servidor se faz através do protocolo
ssh de um dos laboratórios do Centro de Tecnologia da UNIP.
4.5

Rotinas Administrativas
Além das atualizações do kernel, as tarefas do administrador do cluster se

restringem à abertura de contas para os usuários, instalação de novos nós, e
monitoramento dos nós. Adotou-se como padrão a utilização de boot-remoto para o
cluster principal, portanto, toda a manutenção se restringe ao servidor.
Rotinas básicas:
•

Varrer a rede; verificar quais máquinas estão disponíveis para o cluster.

•

Checar a quantidade de memória utilizada por nó.

•

Checar a quantidade de CPU utilizada por nó.

•

Verificar o swap usado pelos nós do cluster.

•

Garantir que o serviço de ssh ou rsh esteja inicializado.

•

Reinicializar todos os nós.

•

Desligar todos os nós.

•

Replicar arquivos para todos os nós do cluster.

•

Criar e remover usuários.

•

Instalar de pacotes.
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Exemplo de script: check_nodes.sh
Verifica quais as máquinas da rede 10.0.1.* estão disponíveis para utilização
no cluster. O resultado do monitoramento é copiado para os arquivos nos.list e
nos.list_tmp, que são utilizados pelo RAMS.
#!/bin/bash
nmap –sP 10.0.1.* | grep “appears to be up” | awk –F “(“ ‘{print $2}’ | awk –F “)”
‘{printf $1}’ > /model/rams/opera/nos.list
cp /model/rams/opera/nos.list /model/rams/opera/nos.list_tmp
A Figura 4.9 mostra o resultado da execução do script acima.

O
FIGURA 4.9 - A ELIPSE MOSTRA O RESULTADO DA EXECUÇÃO DO SCRIPT CHECK_NODES.SH
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As ferramentas de monitoramento possuem uma apresentação visual mais
atraente em comparação aos scripts, mas o fator disseminação do conhecimento
pode ser mais valorizado com os scripts.

4.6

Instalação e Atualização dos Nós

A técnica de boot remoto utilizada pelo projeto cluster facilita a instalação e
atualização dos nós.
A montagem de novo hardware também é facilitada por se utilizar máquinas
que sofrem manutenção constante dos técnicos do Centro de Tecnologia da UNIP.

4.7

Monitoramento dos Nós
O openMosixview é um gerenciador gráfico, um front-end para os comandos

“mosctl”. Com essa aplicação é possível gerenciar e ajustar os principais parâmetros
do cluster como visualização de carga de todos os nós do cluster, visualização de
processos remotos em outros nós, executar ou transferir processos para outros
computadores que compõem o cluster.
O openMosixview é um conjunto de ferramentas utilizadas para administração
e monitoramento do cluster openMosix, são elas:
•

openMosixview: aplicação principal de administração e monitoramento;

•

openMosixprocs: um Box para gerenciamento de processos;

•

openMosixcollector: coleta informações dos nós do cluster através de
um processo daemons para geração de logs do sistema;

•

openMosixanalyzer: utilizado para a análise dos dados coletados pelo
openMosixcollector;

•

openMosixhistory: histórico dos processos no nosso cluster;

•

openMosixmignon: usado para monitoramento de processos migrados;

•

3dmosmon: visão 3d para monitoramento do cluster.

O Apêndice E mostra como instalar o openMosix e o openMosixview.
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As figuras abaixo mostram a ferramenta openMosixview, gerenciando os nós
do servidor de cluster classe openMosix da UNIP.

FIGURA 4.10 – VISÃO GERAL DO OPENMOSIXVIEW
A Figura 4.11 mostra um teste de 112 nós em cluster, os processos podem
ser migrados entre os nós.

FIGURA 4.11 – MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DOS NÓS
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A

Figura

4.12

mostra

o

monitoramento

de

CPU,

memória

RAM,

balanceamento de carga e alguns nós de forma individual.

FIGURA 4.12 – GERENCIAMENTO DE CPU, MEMÓRIA E BALANCEAMENTO DE CARGA

A Figura 4.13 mostra os processos do cluster sendo executados durante a
compilação de um kernel e a execução de alguns processos do POV RAY. A mesma
mostra a tela do servidor mostrando a execução dos processos pelos nós,
diferentemente do cluster beowulf o openMosix trabalha de forma distribuída.
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FIGURA 4.13 – MONITORAMENTO DE TRÊS PROCESSOS DIFERENTES SENDO EXECUTADOS.
A Figura 4.14 mostra o balanceamento de carga automático entre 49 nós
heterogêneos. O cluster beowulf não consegue fazer este balanceamento
automático.

FIGURA 4.14 – BALANCEAMENTO DE CARGA DE 49 NÓS
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4.8

Monitoramento da Rede

O tcpdump é um programa de captura de dados escrito no Lawrence Berkeley
Laboratory, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O programa utiliza a
biblioteca libcap para a captura de pacotes.
Segundo [BOO2003], não é uma ótima ferramenta de análise, mas é boa para
se obter um instantâneo da rede. Opcionalmente pode-se acrescentar filtros para
coletar informações sobre determinada parte da rede, que na verdade é o intuito da
utilização da ferramenta no ambiente do cluster.
As figuras abaixo mostram a captura de informações pelo tcpdump durante a
execução do cluster com uma aplicação de computação gráfica.
As figuras 4.15 e 4.16 mostram o monitoramento do DHCP.

FIGURA 4.15 – INÍCIO DO PROCESSO DE DHCP

106

FIGURA 4.16 – DHCP - DISCOVER
A Figura 4.17 mostra o NFS compartilhando o home.

FIGURA 4.17 – NFS – COMPARTILHAMENTO DO HOME
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A Figura 4.18 mostra o processo de SSH entre o mestre e os nós.

FIGURA 4.18 – SSH ENTRE O MESTRE E OS NÓS
A Figura 4.19 mostra o processo de envio do kernel através do TFTP do
mestre para os nós.

FIGURA 4.19 – TFTP ENTRE O MESTRE E OS NÓS
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4.9

Ferramentas Disponíveis

O mercado oferece uma série de ferramentas, nem todas especificas para
cluster, tais como:
•

Atlas;

•

Big Brother;

•

bWatch;

•

ClusterProbe;

•

Condor;

•

FFTW;

•

Ganglia;

•

NAG;

•

NETPIPE;

•

PARMON;

•

PHOENIX;

•

ScaLAPACK;

•

SMCS;

•

SUMO;

•

TotalView;

•

Vampir;

•

Vampirtrace;

•

XMPI;

•

XPVM;

Estas são apenas algumas das ferramentas disponíveis.
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Capítulo 5 – Estudo de Caso – RAMS
5.1

Introdução

Este capítulo apresenta um estudo de caso realizado com o software
meteorológico RAMS, cedido pela empresa Somar Meteorologia. Pretende-se
comprovar a viabilidade do projeto do ponto de vista de desempenho.

5.2

Modelo RAMS na Somar Meteorologia

O Modelo regional RAMS vem sendo utilizado operacionalmente na SOMAR
Meteorologia desde dezembro de 2002, o software oferece uma melhor resolução
para se gerar a previsão meteorológica, além de uma previsão por um período mais
prolongado.
Originalmente, foi construído um cluster, com seis computadores Pentium IV
de 1.9 GHz.
No dia a dia da Somar, o software é utilizado duas vezes ao dia, são feitas
duas rodadas operacionais: 00 e 12 Z (horário Zulu), ou seja, às 3 horas da manhã
e às 15 horas no período da tarde, no horário brasileiro, para grades diferentes,
desde uma malha que abranja toda a América do Sul, a uma malha que abranja
apenas a Região Metropolitana de São Paulo, a escolha da malha de abrangência
influência no tempo de processamento.
O tópico 5.4 apresenta o tempo de processamento necessário para se obter à
previsão do tempo e a resolução do modelo aplicado, quanto maior a resolução,
maior a margem de precisão. O modelo utilizado para o estado de São Paulo
necessita de 7 horas de processamento no cluster da Somar. No cluster da UNIP o
tempo de processamento foi reduzido para 40 minutos.
Diversos produtos são gerados através das saídas do modelo, e seus
resultados são utilizados tanto na interpretação e tomada de decisão dos
meteorologistas, como em produtos e índices em páginas da Internet.
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5.3

Cluster da Somar em dezembro de 2004

Em 2004, o cluster da Somar contava com máquinas Athon 2.7 GHz, as fotos
abaixo mostram o cluster da Somar Meteorologia em funcionamento. Algumas
máquinas são compostas apenas pelo básico, placa mãe, processador, memória,
placa de rede e fonte. O sistema operacional é carregado de forma remota através
da rede, está configuração foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa do projeto
Cluster. A preocupação com a refrigeração e o fornecimento de energia do sistema
possui uma atenção especial. O sistema processa de forma ininterrupta por até 60
horas dependendo do modelo meteorológico que está sendo processado, portanto,
não pode haver superaquecimento das máquinas e muito menos parar o
processamento por falta de energia. O cluster da Somar adota o modelo Beowulf de
cluster e o seu gerenciamento é feito por scripts.

FIGURA 5.1 – CLUSTER DA SOMAR METEOROLOGIA

FIGURA 5.2 – PREOCUPAÇÃO
SOMAR

COM A REFRIGERAÇÃO E FALTA DE ENERGIA

– CLUSTER

111

5.4

Operação do Modelo RAMS

O RAMS utiliza a análise do modelo AVN. O sistema se auto gerencia, em
caso de falha do sistema, o processo pode ser reinicializado a partir do ponto onde o
processo foi interrompido. O sistema gera relatórios com aproximadamente 65000
linhas além de armazenar os resultados obtidos.

Tempos de processamento:
América do Sul:
Tempo de previsão:

60 horas

Resolução: 50 km x 50 km
Área: -90ºW a –20ºW

e

-47ºS a +12ºN

Estado de São Paulo
Tempo de previsão:

36 horas

GRADE 1 (Estado)
Resolução: 10 km x 10km
Área: -53.5ºW a –43.5ºW e

-26ºS a –19ºS

GRADE 2 (Região Metropolitana)
Resolução: 2 km x 2 km
Área: -49ºW a –45.78ºW e

-24ºS a –23.15ºS
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A figura 5.3 mostra a área para as três regiões citadas acima.
Grade para a América do Sul

Grade 1 para o Estado São Paulo

Grade 2 para a Região Metropolitana

FIGURA 5.3 - ÁREAS UTILIZADAS NA OPERAÇÃO COM O RAMS NA SOMAR

As variáveis disponíveis, em níveis de pressão e nível sigma (na superfície)
são: Temperatura, geopotencial, umidade, vento (intensidade e direção), além de
precipitação (microfísica e convectiva).
Algumas variáveis são pós-calculadas, utilizando-se das saídas do modelo.
Entre elas, temos os índices atmosféricos: índice K, Totals, Showalter, Sweat e
Índice de Levantamento. Outras variáveis, desenvolvidas na SOMAR, e que são
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calculadas também com as saídas do modelo: índice de tempestade, rajada de
vento, geada, descarga elétrica e conforto térmico.
5.5

Utilização e resultados
Todas as saídas do modelo são disponíveis para serem visualizadas no

software GRADS, como mostrado na figura 5.4 a seguir.
Com a alta resolução das saídas, é possível gerar informações pontuais para
todos os municípios do Estado de São Paulo (10 km x 10 km). Com a grade da
Região Metropolitana ( 2 km x 2 km) pode-se gerar informações pontuais para os
bairros da cidade de São Paulo, e municípios que compõe a região Metropolitana.
Da mesma forma, todos os índices pós-calculados podem ser gerados para as
cidades brasileiras.
A tabela 5.1 mostra um exemplo de uma saída para o bairro Jabaquara da
cidade de São Paulo.
Os resultados pontuais são importantes para determinar com maior precisão
as localidades com maiores índices pluviométricos e rajadas de vento, indicando os
bairros com maior potencial para alagamentos.
Uma outra forma de visualizar os resultados, é através do software VIS5D,
que permite observar a atmosfera em 3 dimensões, por exemplo, a formação de
nuvens, posição de jatos, etc. A figura 5.5 mostra um exemplo da visualização no
VIS5D.
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FIGURA 5.4 - VISUALIZADOR DAS SAÍDAS DO MODELO RAMS
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Tabela 5.1 – Saída pontual para o bairro do Jabaquara da cidade de São Paulo

FIGURA 5.5 - VISUALIZAÇÃO DAS SAÍDAS DO RAMS NO SOFTWARE VIS5D
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5.6

Modelo RAMS no Cluster da UNIP

O RAMS foi instalado em um notebook denominado pelo grupo de pesquisa
como NOTECLUSTER, agregando mobilidade ao projeto cluster. Graças a essa
mobilidade pode-se realizar uma série de demonstrações e testes em diversos
campi da universidade.

FIGURA 5.6 UNIVERSIDADE.

NOTECLUSTER

PROCESSANDO

O

RAMS

NOS

LABORATÓRIOS

DA

O objetivo dos testes com o RAMS além de validar o projeto cluster, do ponto
de vista de desempenho, para utilização em atividades produtivas ou como
ferramenta para a pesquisa científica, também oferece a oportunidade de estudar os
limites da capacidade das instalações do Centro de Tecnologia da UNIP, para a
utilização de clusters.
Para os testes foram utilizados alguns modelos previamente coletados para o
RAMS.
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Os testes foram planejados da seguinte forma:
•

Escolha de um modelo para o teste de avaliação do ambiente; o
modelo escolhido foi o op_SP00.

•

Escolha de um modelo para comparação de desempenho com o
cluster da Somar Meteorologia; o modelo escolhido foi o op_AS00.

•

Realização de um primeiro teste do servidor do cluster, um Pentium IV
2.6 GHz com 512 Mb de RAM.

•

Realização de testes com lotes de computadores de mesmo
processador – máquinas homogêneas, com relação ao tempo de
processamento.

•

Realização de testes com lotes de computadores de processadores
diferentes – máquinas heterogêneas, com relação ao tempo de
processamento..

•

Realização de testes de escalabilidade, com relação ao tempo de
processamento.

5.6.1

•

Realização de testes de utilização de CPU e Memória.

•

Realização de testes da rede.

Operação do NoteCluster com o RAMS

A seqüência de fotos a seguir apresentam o RAMS em funcionamento, a
aplicação é capaz de gerar uma serie de relatórios5 e gráficos, que podem fornecer
informações do funcionamento do RAMS e informações que serão utilizadas para
previsão meteorológica, como descrito anteriormente.
Antes de executar a aplicação é necessário um scaneamento da rede para se
determinar quais máquinas farão parte do cluster, a figura 5.7 mostra dentro da
elipse o resultado do scaneamento.

São apresentados os números IP de cada

computador na rede, através da utilização do NMAP, o resultado é copiado para um
arquivo texto, que será utilizado como base para distribuição dos processos do
5

O RAMS foi desenvolvido em Fortran, possui aproximadamente 40GB e gera relatórios com aproximadamente
65.000 linhas.
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cluster. O cluster foi configurado para utilizar uma rede 10.0.1.*, se diferenciando da
rede convencional do Centro de Tecnologia da UNIP, que está configurado como
192.168.0.*, e permitindo melhor identificação das máquinas que farão parte do
cluster.

Neste teste foram utilizados
83 computadores

FIGURA 5.7 - MONITORAMENTO
RAMS.

DA REDE ATRAVÉS DO

NMAP,

ANTES DA EXECUÇÃO DO

A figura 5.8 mostra o início do processamento do RAMS utilizando 83
processadores. Quadro 1, mostra início do processamento do RAMS no servidor; o
Quadro 2, mostra o servidor utilizando 57,0% de CPU e 5,5 % de memória RAM; o
Quadro 3, mostra a execução da matriz resultante da inserção das informações
colhidas das estações e radares meteorológicos; o Quadro 4, mostra o
monitoramento de um nó, que ainda não está processando nada.
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1

57,0 %
CPU

5,5 %
RAM

2

3

4

FIGURA 5.8 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO DO RAMS.

A figura 5.9 mostra o RAMS sendo executado, o Quadro 1 mostra um nó
utilizando 67.4% de CPU e 7,3% de memória RAM; o Quadro 2 mostra um outro nó
utilizando 56,0% de CPU e 7,2% de memória RAM; o Quadro 3 mostra o servidor
utilizando 0,5 % de CPU e 45,0% de memória RAM, com relação ao RAMS e o
Quadro 4 mostra os ciclos dos processos que já foram executados. A aplicação é
processada em lotes, até que o último lote termine. A partir do término desta fase
são gerados os relatórios e gráficos, e são resolvidas todas as pendências do
sistema.
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67,4 %
CPU

7,3 %
RAM

0,5 %
CPU

56,0 %
CPU

7,2 %
RAM

45 %
RAM

FIGURA 5.9 - PROCESSAMENTO DO RAMS
A figura 5.10 mostra o monitoramento dos lotes de processos distribuídos,
quadro 1 e as CPU´s, quadro 2, dos nós que compõem o cluster.

1

2

FIGURA 5.10 – MONITORAMENTO
AOS NÓS

DAS

CPU’S

E DOS LOTES DE PROCESSOS DISTRIBUIDOS
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A figura 5.11 mostra o final do processamento da aplicação por parte dos nós,
caracterizado pelo encerramento de todas as pendências da aplicação, tais como a
geração de relatórios, nesta fase é gerado o relatório ramspost, que será utilizado
pelos meteorologistas para a geração da previsão meteorológica.

FIGURA 5.11 - FINAL DO PROCESSAMENTO DO RAMS.

As figuras 5.12, 5.13 e 5.14 apresentam alguns modelos de gráficos gerados
pela aplicação grads através da utilização dos dados processados pelo RAMS.
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FIGURA 5.12 - MODELO GERADO PELO APLICATIVO GRADS

FIGURA 5.13 - SÃO GERADOS UMA GRANDE QUANTIDADE DE MODELOS.
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FIGURA 5.14
GRÁFICOS.
5.7

- VARIÁVEIS

UTILIZADAS PARA A ALTERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS

Testes
Os testes a seguir foram realizados nos laboratórios da UNIP. Como o tempo

de processamento do modelo adotado como base para os testes variou entre 3
horas e trinta e cinco minutos(Máximo) e 40 minutos(Mínimo), durante os testes
foram coletadas amostras no intervalo de tempo do processamento.
5.7.1

Análise da utilização de memória e CPU.

5.7.1.1 Teste do Servidor do NoteCluster
O servidor demorou 3 horas e trinta e um minutos para processar o modelo
op_SP00, com uma utilização média de 99,6 % de CPU e de 37% de memória RAM.
Após o término do processamento o aplicativo gera uma serie de relatórios onde
nesta fase a utilização média da CPU caiu para 50% e o uso de memória caiu para
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10%. A figura 5.15 apresenta através de intervalos de amostragem de
aproximadamente 9 minutos a utilização média de CPU e Memória do Servidor.
O intervalo entre as amostras de 20 à 24 a queda de utilização de CPU e
memória se deve a finalização dos resultados obtidos durante o processamento do
cluster.

Amostra
/Tempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

%CPU
99,7
99,8
99,7
99,8
99,8
99,7
99,8
99,4
99,7
99,4
99,8
99,3
92,2
99,7
99,8
99,4
85,9
63,2
99,8
29
65,9
25,9
56,6
71,7

%Memória
36,9
36,9
36,9
36,9
48,6
48,6
48,6
48,6
48,6
48,6
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7
5,5
14,8
2,7
7,9
18,4

Tabela 5.2 - Utilização média de CPU e Memória do Servidor
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Análise do Servidor - NOTECLUSTER

% de Utilização
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FIGURA 5.15 – UTILIZAÇÃO MÉDIA DE CPU E MEMÓRIA DO SERVIDOR
5.7.1.2 Teste entre o servidor e os nós
Uma característica interessante na utilização da CPU e da memória RAM pelo
servidor e pelos nós é apresentada pela tabela 5.3 e pelo gráfico da figura 5.16,
enquanto o servidor utiliza mais a memória com picos de utilização da CPU somente
durante a distribuição dos processos aos nós, os nós utilizam pouca memória e o
máximo possível de CPU. O teste abaixo foi realizado por 18 computadores Celeron
2.0 em três períodos: período matutino, noturno e em um sábado; durante o período
matutino o resultado obtido é demonstrado na tabela 5.3 a seguir, com uma média
de utilização de CPU dos nós de 37,7 % e 5,33% de memória RAM. O mesmo teste
foi realizado em um sábado onde somente o cluster estava funcionando, com uma
média de utilização de CPU dos nós de 68,3 % e 4,2 % de memória RAM e durante
o período noturno a média de utilização de CPU caiu para 12% e 5,3 % de memória
RAM.
O tempo de execução:
•

Para o período matutino

: 1 hora e 32 minutos.

•

Para o período noturno

: 2 horas e 23 minutos.

•

Para o sábado

: 44 minutos.
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Amostra
/Tempo Servidor
1
%CPU - Servidor
2
24,1

Nós
%RAM - Servidor

%CPU - Nós

%RAM - Nós

7,1

30,7

5,1

3

99,5

9,5

32,2

5,1

4

43,1

22,9

42

5,1

5

40,3

24,3

40

5,1

6

2,9

24,3

38,2

5,1

7

0,3

24,3

31

5,1

8

0,3

24,3

37,7

5,1

9

0,3

24,3

38,7

5,1

10

0,7

24,3

27

5,1

11

0,7

24,3

28,4

5,1

12

2,7

35,1

25,4

5,1

13

18,6

38,9

41,5

5,6

14

4,9

47,2

31

5,6

15

0,1

38,9

35,5

5,6

16

0,3

38,9

40,7

5,6

17

0,7

38,9

36,5

5,6

18

0,1

38,9

26,1

5,6

19

19,8

38,9

29,3

5,6

20

24,5

38,9

56,1

5,6

21

50,1

38,9

99,9

5,6

22

98,2

38,9

24,3

5,6

Tabela 5.3 – Análise de utilização de CPU x memória RAM, entre o servidor e
os nós.
Comparação entre CPU x RAM do Servidor x Nós
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FIGURA 5.16 – ANÁLISE DE UTILIZAÇÃO DE CPU X MEMÓRIA RAM, ENTRE O SERVIDOR E OS
NÓS
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5.7.1.3 Comparação entre processadores, computadores homogêneos

O próximo teste foi realizado utilizando-se 54 computadores, divididos em 3 lotes.
•

18 computadores Celeron 2.0 GHz, Lab. C01

•

18 computadores Celeron 2.4 GHz, Lab. A04

•

18 computadores Pentium 4 1.8 GHz Lab. B01

O RAMS foi executado localmente de cada laboratório e somente um laboratório
por vez foi utilizado.

O teste representado pela tabela 5.4 demonstra uma variação de utilização de
CPU e Memória RAM, com uma diferença considerável de desempenho, para
processadores com um pequena diferença de velocidade, o que pode representar
uma diferença real na configuração da rede de cada laboratório envolvido. O
laboratório com computadores Celeron 2.0 encontra-se mais próximo do servidor da
rede, enquanto que o laboratório com Pentium 4 1.8 possui hubs de menor
desempenho. No tópico 5.7.2.1 são apresentados os tempos de execução dos
laboratórios para computadores homogêneos e computadores heterogêneos.
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Amostras
/ Tempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

%CPU
Nós Celeron 2.4 GHz
30,7
32,2
42
40
38,2
31
37,7
38,7
27
28,4
25,4
41,5
31
35,5
40,7
36,5
26,1
29,3
56,1
99,9
24,3
29,3
38,7

%CPU
Nós Celeron 2.0 GHz
35,7
38,1
43,3
39,7
37,3
40,7
39,2
41,7
42,7
50,3
38,6
40,2
46,4
43,7
35
37,7
46,9
44,5
36,4
36,3
37,9
43,3
39,3

%CPU
Nós Pentium 1.8 GHz
12
22,5
12
17
11,3
15,6
18
12,3
17,3
12
14,2
16,4
13,3
17
12,3
14
18
17
17,2
15
12,7
6,7
20,1

Tabela 5.4: Análise de desempenho de CPU, entre máquinas homogêneas.

FIGURA 5.17 - COMPARAÇÃO ENTRE CPUS - MÁQUINAS HOMOGÊNEAS.
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5.7.1.4 Comparação entre computadores heterogêneos
A tabela 5.5 e o gráfico da figura 5.18 apresentam o resultado do teste
realizado com 6 computadores Celeron 2.0 GHz + 6 computadores Celeron 2.4 GHz
+ 6 computadores Pentium 4 1.8 GHz, perfazendo um total de 18 computadores.
A média de utilização das CPU´s do laboratório formado com computadores
Celeron 2.0 GHz foi próxima da apresentada anteriormente, mas a média de
utilização das CPU´s dos laboratórios formados com computadores Celeron 2.4 GHz
e Pentium 4 1.8 GHz apresentaram uma queda no desempenho, com relação aos
testes realizados anteriormente.
Amostras
/ Tempo %Lab. C01: Celeron 2.0 GHz %Lab. B01: Pentium 4 1.8 GHz Lab. A04: Celeron 2.4 GHz
1
39,3
23
22,7
2
46,9
20,7
20,3
3
44,7
21
23,3
4
92,4
22
25,3
5
40,9
22,3
21,7
6
37,9
20,7
24,7
7
44
26,7
22,3
8
37,6
22,7
23
9
40,7
22
21,7
10
44
24,5
20,3
11
42,8
19,9
23,9
12
45,4
29,7
26,7
13
39,3
27,4
20,3
14
38,2
25
22,3
15
41,9
20
23,6
16
99,7
27,9
21,7
17
40,3
25
20,7
18
36
20
23
19
49,3
27,9
24,2
20
41,4
22,3
21,7
21
43,3
14,5
27
22
86,3
18,3
60,1
23
43,7
24,3
23,1

Tabela 5.5 - Média de utilização de CPU, máquinas heterogêneas.
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FIGURA 5.18 – COMPARAÇÃO ENTRE CPU’S - MÁQUINAS HETEROGÊNEAS

5.7.2

Análise de desempenho

5.7.2.1 Característica do cluster Beowulf
A tabela 5.6 e o gráfico da figura 5.19 demonstram a perda de desempenho
do cluster Beowulf frente à utilização de máquinas heterogêneas. O teste utilizou 18
máquinas heterogêneas compostas por 6 computadores Celeron 2.0 GHz, 6
computadores Celeron 2.4 GHz e 6 computadores Pentium 4 1.8 GHz. Apesar da
taxa de utilização da CPU estar próximo ao teste com máquinas homogêneas, o
resultado final se encontra próximo dos computadores com pior desempenho. O que
pode representar uma perda de desempenho significativa em um ambiente
composto por um quantidade grande de máquinas heterogêneas.
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Celeron 2.0 Celeron 2.4 Pentium 1.8 Celeron 2.0 + Celeron 2.4 + Pentium 1.8
55
69
111
98

Tabela 5.6 : Tempo de execução do RAMS por tipo de processador em
minutos.

Análise de Performance

Tempo em minutos

120
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80
60
40
20
0

Celeron 2.0

Celeron 2.4

Pentium 1.8

Processadores

FIGURA 5.19 – ANÁLISE DE DESEMPENHO POR TIPO DE PROCESSADOR

Celeron 2.0 +
Celeron 2.4 +
Pentium 1.8
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5.7.2.2 Análise de Escalabilidade
Para este teste foram realizadas duas amostras, a primeira utilizando um
modelo, que na Somar Meteorologia, demora aproximadamente 7 horas para ser
realizado, para este teste foram utilizados 163 computadores, selecionados entre os
laboratórios de melhor desempenho de rede, em um ambiente em que somente o
cluster estava funcionando, como resultado o tempo de execução pode ser reduzido
para 42 minutos; não foi possível acrescentar mais nenhuma máquina ao processo,
devido ao excesso de colisões na rede. Ao se colocar mais uma máquina o servidor
não suportou o trafego na rede e caiu, a segunda amostra foi realizada em um
ambiente não ideal, pois havia três laboratórios sendo utilizados pelos alunos para
acesso a internet, o resultado é apresentado na tabela 5.7 e pelo gráfico da figura
5.20, o modelo utilizado demora na Somar Meteorologia, aproximadamente 2 horas
e 35 minutos. O acréscimo de lotes de 10 máquinas só conseguiam reduzir o tempo
de execução em aproximadamente 6 minutos, tempo este que manteve a média não
importando a quantidade de máquinas.
Processadores

Tempo (HH:MM)

10

03:43

20

03:36

30

03:30

40

03:23

50

03:16

60

03:11

70

03:04

80

02:57

90

02:51

100

02:44

110

02:38

120

02:31

130

02:25

140

02:18

150

02:11

160

02:04

170

01:58

Tabela 5.7 – Análise de escalabilidade
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FIGURA 5.20 – ANÁLISE DE ESCALABILIDADE

5.7.3

Monitoramento da rede
O monitoramento da rede foi realizado através de duas ferramentas:
i.

Utilização da ferramenta tcpdump, apresentada do capítulo 4.

ii.

Utilização da ferramenta SNMP WALK

A ferramenta SNMP WALK foi desenvolvida no laboratório durante o
desenvolvimento das configurações do cluster. Para exemplificar a utilização da
mesma, foi elaborado um ambiente formado por 31 ( trinta e uma) máquinas
compartilhando

processamento

dentro

da

mesma

rede.

Esses

elementos,

trabalhando em cluster, tiveram suas informações monitoradas pela aplicação.
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A ferramenta é capaz de monitorar:
•

Estatísticas de cada interface de cada elemento presente na rede como
mostra a Figura 5.21.

FIGURA 5.21 – ESTATÍSTICAS DE CADA INTERFACE DE CADA ELEMENTO NA REDE
•

Representação gráfica da rede como mostra a Figura 5.22.

FIGURA 5.22 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA REDE
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•

Estatísticas de sessões TCP/IP

•

Estatísticas de trafego em cada máquina.

•

Tabela de roteamento.

•

Representação da disponibilidade de cada máquina pertencer ao cluster

A figura 5.23 apresenta um gráfico que analisa o trafego gerado na interface
eth0 do servidor do Cluster. O azul representa o trafego de saída e o verde o de
entrada. O gráfico foi gerado no tempo de 300 segundos.

FIGURA 5.23 – ANÁLISE DO TRAFEGO GERADO NA REDE

Os picos representam o momento em que o servidor distribui os processos
para os nós do cluster e o momento em que o servidor recebe o resultado do
processamento dos nós.
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Capítulo 6 – Considerações Finais
6.1

Conclusões
Este trabalho teve como objetivo geral otimizar a utilização da infra-estrutura

computacional ociosa de uma universidade, através da construção de cluster de alto
desempenho, baseado no sistema operacional Linux.
O projeto cluster ampliou o espectro de opções de utilização dos laboratórios
ociosos da universidade para além das finalidades didáticas. Foi possível atingir uma
capacidade de processamento superior a de uma empresa, como a Somar
Meteorologia, que utiliza o processamento em cluster para prestação de serviço,
demonstrando ser possível processar aplicações computacionais intensivas como o
RAMS.

Equipou

a

universidade

com

uma

ferramenta

de

grande

poder

computacional, com um relevante atributo: sua mobilidade, garantida pelo
desenvolvimento da configuração denominada NoteCLUSTER, que permite a um
pesquisador processar suas aplicações em qualquer um dos 27 campus da
universidade, bastando para isso, dispor de um notebook, e que a configuração da
BIOS dos laboratórios de informática permita o boot remoto.
O projeto cluster superou os objetivos inicialmente traçados, destacando-se:
1. Propor esquemas facilmente escaláveis de fácil manutenção e operação.
Foram desenvolvidas oito configurações de cluster. Entre elas uma
configuração de cluster rápido, que pode ser implementado por um professor
na disciplina de Sistemas Operacionais, em quatro aulas de 50 minutos, e os
alunos já podem estudar processamento paralelo. Está configuração permitiu
a inclusão do projeto cluster na ementa de Sistemas Distribuídos do curso de
Engenharia de Computação e no curso de Ciência da Computação,
constando da grade na modernização realizada em agosto de 2005.
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2. Formar um grupo de pesquisa composto por alunos de graduação e
professores.
Alunos participam do projeto voluntariamente, sem vinculação de
cobrança da presença ou da nota, prática regular do modelo convencional.
Participaram do projeto aproximadamente 500 alunos até agosto de 2005.
Este modelo apresenta um problema: nem todos os campus possuem
as dimensões da unidade onde o projeto se desenvolveu, inviabilizando seu
desenvolvimento em todos os campus. Alunos e coordenadores do curso de
Ciência da Computação em outros campus, reclamam a implantação do
projeto mas, por enquanto, o projeto está limitado ao campus de origem e os
campis da capital de São Paulo.
A universidade vem investindo no ensino a distância, renovando a
expectativa de transmitir experiências dessa natureza a alunos e professores,
se não presencialmente, à distância.

3. Incentivar projetos alternativos, que levam alunos ao desenvolvimento de
projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, futuras
dissertações de mestrado ou projetos de interesse pessoal ou profissional.
Durante o desenvolvimento do projeto foram concluídas duas
aplicações: uma ferramenta de monitoramento de rede, que serviu de trabalho
de conclusão de curso e uma aplicação de computação gráfica desenvolvida
em linguagem de programação C++, que serviu de base para um projeto de
realidade virtual da empresa Somar Meteorologia. Ambos os alunos
entusiasmados com os resultados obtidos planejam envolver-se com estudos
acadêmicos através do mestrado, atitude não convencional em egressos de
escolas privadas.
4. Integração de disciplinas de forma prática.
Durante o desenvolvimento do projeto, demonstrou-se que a
construção e utilização de clusters envolvem uma série de temas, que podem
ser abordados pelas diversas disciplinas dos cursos de Engenharia da
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Computação e Ciência da Computação, promovendo sinergia entre tais
disciplinas de modo que a formação do conhecimento deixe de ser
fragmentada e passe a ser tratada sistemicamente. Quanto maior a relação
entre os conteúdos abordados nas diversas disciplinas, melhor o indicador de
qualidade e mais motivação para o estudo. Como sugestões de abordagem
desses temas por disciplinas da grade cita-se:
Sistema Operacional Linux pela disciplina de Sistemas Operacionais
Hardware, através da disciplina de Arquitetura de Computadores
Organização do grid na estrutura de redes, pela disciplina de Rede
Utilização do POV RAY na criação de animações, pela disciplina de
Computação Gráfica
Desenvolvimento de scripts e de ferramentas de monitoramento,
através da disciplina de Programação
Cálculo de aplicações que necessitem de grande capacidade
computacional, pela disciplina de Matemática.
Desenvolvimento de projetos de software com conceitos de paralelismo
pela disciplina de Engenharia de Software.
5. Permitir maior intercambio de conhecimento entre empresas e grupos de
pesquisas das universidades.
O projeto demonstrou ser possível à troca de conhecimento entre as
empresas e a universidade através dos alunos. Em um primeiro momento era
maior o conhecimento da empresa Somar Meteorologia de como se construir
um cluster. Com o desenvolvimento da pesquisa a equipe desenvolveu uma
versão de cluster mais elaborada, adotada prontamente pela Somar em seu
ambiente de produção. O trabalho permitiu uma troca de conhecimento
intensa entre professores, alunos e a empresa com ganhos significativos para
todos.
6. Promover parcerias com empresas.
O projeto também demonstrou ser possível a parceria entre a
universidade

e

as

empresas,

através

da

realização

de

cursos

139

extracurriculares, palestras, empréstimo de diversos equipamento tais como
Workstation (Sun), placas de rede, roteadores, e switches (3Com).
7. Atrair mais colaboradores.
A divulgação de resultados no congresso TELMED, no canal RBI, nas
palestras realizadas, na UNIFEI e na Fundação Santo André e nos artigos
publicados na revista interna da UNIP, sempre reforçando a política do
espírito de grupo e a valorização da equipe de colaboradores do projeto
trouxe

como

resultado

um

enorme

interesse

da

audiência

nos

desdobramentos das atividades e disposição de participar, representando um
grande incentivo ao projeto e conseqüente apoio da instituição para sua
continuidade.
A equipe participou da redação de três livros, os alunos como coautores, com distribuição eqüitativa de direitos autorais.
Outras considerações:
Do ponto de vista pessoal:
Projeto desafiador, difícil de gerenciar pela rotatividade de alunos no
laboratório. A falta de conhecimento do Sistema Operacional Linux, provocou
muita desistência, exigindo empenho pessoal na motivação através da
realização de cursos extras, que agora servem de incentivo para que novos
alunos participem do projeto.
Do ponto de vista acadêmico
A contribuição acadêmica do projeto está no despertar para a
pesquisa. Alunos de graduação das escolas privadas não consideram a
possibilidade de ingressar em programas de pós-graduação. Oito alunos
participantes do projeto estão se envolvendo com projetos de mestrado.
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Do ponto de vista da infra-estrutura
Um fator que contribui para o desenvolvimento do projeto foi que os
computadores dos laboratórios possuem placa de rede com boot remoto.
Alternativas como o boot através de disquetes ou cds podem ser
consideradas embora sejam mais sujeitas a falhas.
Pequenas alterações como a troca de hubs por switches, pode diminuir
consideravelmente as colisões na rede, permitindo um aumento de
desempenho e um número maior de computadores no cluster. A substituição
do hub e das placas de rede por um switch GB também pode aumentar
consideravelmente o desempenho do cluster.
A configuração da rede é fator decisivo para um cluster.
A disponibilidade de um IP válido também facilitaria a utilização do
cluster, através da Internet.

6.2

Sugestões
De forma a dar seqüência às atividades realizadas neste trabalho,
pode-se propor:
•

A pesquisa em programação, o projeto desenvolveu uma serie
de configurações, mas o desenvolvimento de aplicações não foi
explorado.

•

A pesquisa na melhoria da rede.

•

O desenvolvimento de uma biblioteca de passagem de
mensagem. Pode-se melhorar as bibliotecas existentes ou se
criar uma nova.

•

O desenvolvimento de uma linguagem de programação
paralela, para simplificar o desenvolvimento de aplicações.

•

O desenvolvimento de aplicações de realidade virtual.

•

Um estudo sobre a possibilidade de cluster de alto desempenho
utilizar aplicações de banco de dados.

•

O desenvolvimento de ferramentas de monitoramento.
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Glossário
Glossário de termos técnicos e das siglas que fazem parte deste trabalho.
BIND: Berkeley Internet Name Domain. Pacote de software de software aberto que
implementa o protocolo DNS e fornece serviço de nomes em sistemas Linux,
UNIX, Mac os e Windows.
BIOS: Basic Input / Output System. É um programa residente na motherboard de
PCs, que serve para configurar e para permitir o boot de um sistema
operacional.
BOOT: Processo de inicialização do sistema operacional de um computador.
BOOT REMOTO: Processo de inicialização do sistema operacional de um
computador a partir de um computador remoto.
BOOTP:
BOOTSTRAP: Especifica qual sistema operacional será carregado. No Linux está
função cabe ao Linux Loader (LILO) ou ao Grand Unified Bootloader (GRUB).
CD: Compact Disc. Um disco de leitura ótica de 5 ¼.
CDROM: Compact Disc Read-Only Memory. O mesmo que o disco acima, o nome
também é utilizado para o dispositivo de leitura.
CPU: Central Processing Unit. O processador principal de um computador, que em
geral inclui o co-processador de ponto flutuante.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. Um protocolo para a configuração
dinâmica de hosts em uma rede, usado em conjunto com sistemas de boot
remoto.
Dip-switches: Conjunto de chaves numeradas que podem ser colocadas para cima
ou para baixo para se modificar a configuração do dispositivo.
DNS: Domain Name Sevice. Serviço de resolução de nomes em endereços
numéricos e vice-versa.
DSA: Chave pública utilizada no processo de criptografia/decriptografia utilizada pelo
SSH.
EPROM: Erasable Permanente Read-Only Memory. Um tipo de memória que é
permanente no sentido de que não se pode apaga-la ou escreve-la pelos
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métodos digitais usuais, mas que pode ser apagada por uma lâmpada UV
especial e em seguida re-escrita por um equipamento especializado.
EEPROM: Electronically Erasable Permanente Read-Only Memory. Um tipo de
memória que é permanente no sentido de que não se pode apaga-la ou escrevela pelos métodos digitais usuais, mas que pode ser apagada e re-escrita por um
equipamento especializado.
HD: Hard Disc. Também conhecido como winchester, trata-se de um aparelho
responsável por armazenar informações permanentes nos computadores.
IP: Internet Protocol. O protocolo básico da internet ou um nome para um conjunto
de protocolos de transporte de dados.
JUMPERS: Pinos metálicos protegidos por uma capa plástica. Hardwares
configuráveis por jumpers tem sua configuração alterada através da colocação,
retirada ou mudança de posição dos jumpers.
Kernel: Compõe o núcleo do sistema operacional.
LAN: Local Área Network. Trata-se da rede local à qual estão ligados os
computadores. A definição de uma LAN é que quaisquer dois computadores
dentro dela possam trocar pacotes diretamente uma com a outra, sem passar
por um terceiro computador.
MB: Milhões de bytes.
Mbps: Milhões de bits por segundo.
Mflops: Milhões de operações de ponto flutuante por segundo.
MFS: openMosix File System. Sistema que permite a exportação de sistemas de
arquivos de um computador através da rede.
MOTHERBOARD: placa mãe do computador.
MPI: Message Passing Interface. Biblioteca de rotinas de passagem de mensagens
voltada para a padronização e para a portabilidade de programas entre sistemas
diferentes.
MPI-LAM: Implementação do padrão MPI.
MPICH: Implementação do padrão MPI.
MVICH: O MPI-VIA baseia-se na distribuição MPICH, sendo chamado de MVICH, a
utilização do MPI-VIA cria um aumento de 5 microsegundos na transferência das
mensagens em relação ao uso direto do VIA. Existem restrições de exportação
deste

sistema,

nacional[SOA005].

pelos

EUA,

devido

ser

considerado

de

segurança
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NFS: Network File System. Sistema que permite a exportação dos sistemas de
arquivos de um computador através da rede; os sistemas podem ser montados
em um computador remoto e os usuários poderão utilizar estes sistemas de
arquivos exatamente como se fossem sistemas de arquivos locais no
computador remoto.
NIS: Network Information System. Sistema de distribuição de informações de
sistema para conjuntos de computadores em uma rede, que são denominados
de domínios NIS.
NMAP: Escaneador de hosts, que fornece a relação de computadores e serviços
ativos em uma rede de computadores.
PMC: Poor Man´s Cluster ou Parallel Machine Cluster.
POV RAY: Persistence of Vision Ray Tracer.
PVM: Parallel Virtual Machine. Biblioteca de rotinas de passagem de mensagens
voltada para a integração de vários sistemas com arquiteturas e características
diferentes em um único sistema de processamento numérico.
PXE: Preboot Execution Environment. Padrão definido pela Intel e Microsoft na
especificação PC99. Determina como deve funcionar um boot via rede.
RSA: Chave pública utilizada no processo de criptografia/decriptografia utilizada pelo
SSH.
RSH: Remote Shell. Pacote utilizado para comunicação remota entre computadores.
Possui problemas de segurança, seu sucessor é o SSH.
SCMS :Smile Cluster Management System. Ferramenta de gerenciamento de
cluster.
SNMP Walk: Ferramenta de monitoramento de rede.
SSH: Secure Shell. Pacote de programas cujo objetivo é aumentar a segurança de
um sistema de rede. Ele usa autenticação criptográfica para confirmar a
identidade de um usuário e criptografa todo o fluxo de comunicações entre
computadores.
SSI: Single System Image.
TCP: Transmission Control Protocol. O principal protocolo de transporte de dados da
Internet.
tcpdump: Ferramenta de monitoramento de rede.
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TFTP: Trivial File Transfer Protocol. Trivial File Transfer Protocol. Sistema de
transmissão de arquivos pela Internet, que não inclui sistemas de autenticação e
é usado apenas para o boot remoto de sistemas.
XMPI: Ferramenta de gerenciamento de cluster, para aplicações baseados no MPILAM.
XPVM: Ferramenta de gerenciamento de cluster, para aplicações baseados no PVM.
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Apêndice A – Atividades complementares

Neste apêndice são apresentadas algumas atividades paralelas à configuração
de clusters, mas que se não forem realizadas, podem vir a inviabilizar o projeto ou
contemplar apenas um pequeno número de participantes.

A.1

Mudança dos laboratórios de informática
Apesar de ser conduzido em uma universidade tida como rica (UNIP), o projeto

não dispunha de laboratório de informática preparado para a implementação do
cluster. Ele só pode ser iniciado a partir da transferência das instalações do campus
Indianópolis para o prédio do Centro de Tecnologia da universidade.

A.2

Laboratório exclusivo: Engenharia e Ciências da Computação

Qualquer iniciativa de construção de um cluster nos moldes descritos nesse
trabalho depende da disponibilidade de máquinas e de um local exclusivo para o
grupo de pesquisa ou de um computador que faça o papel de servidor e o acesso a
algum laboratório de informática de forma remota. Os computadores deste
laboratório podem trabalhar como nós do cluster em algum período do dia. A falta
destes requisitos básicos vem se tornando fator chave para não construção de
clusters em instituições de ensino. Constatou-se esta necessidade tanto nos projetos
desenvolvidos na UNIP e FIT, quanto em instituições como a UniFEI e FSA. Apesar
do acesso a uma configuração para a construção de cluster, os estudantes e
professores destas instituições não conseguiram viabilizar a implementação do
projeto, por falta de determinados recursos materiais.
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A seqüência de fotos da Figura A.1 registra algumas etapas do projeto
desenvolvido na UNIP:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FIGURA A.1 - LABORATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA DO COMPUTAÇÃO

Fase I: Início da montagem do laboratório exclusivo da Engenharia da
Computação.
Representado pelas fotos 1 e 2, que mostram a sala que deu origem ao
laboratório do curso de Engenharia da Computação e as primeiras máquinas do
projeto; WorkStation da década de 90, que foram desativadas e que seriam jogadas
fora. Nesta fase não foi possível a construção de nada útil, apenas a aquisição de
uma sala vazia.
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Fase II: Montagem e documentação da construção do primeiro cluster Beowulf
Somente com a aquisição de oito computadores Pentium 133 e um
computador Celeron 300 IBM, representados pela foto 3 ao fundo, conseguidos
graças a boa vontade da responsável pelo Centro de Tecnologia, Celeste Tamiko
Miyasaki, o projeto começou a sair do campo das idéias. A falta de colaboração dos
responsáveis pelos laboratórios é fator determinante no fracasso de qualquer
iniciativa de construção de um cluster. A foto 3 também apresenta a primeira
iniciativa de documentação da configuração de um servidor, através do uso de um
vídeo cassete.

Fase III: Montagem de um servidor Pentium IV e utilização dos laboratórios de
uso comum para a composição do cluster.
A foto 4 mostra a configuração de um servidor DHCP, com Mac Address da
placa de rede fixo; a foto 5 mostra o detalhe da EPROM de boot da placa de rede; a
foto 6 mostra os alunos configurando a BIOS das máquinas dos laboratórios comuns
a fim de se permitir o boot remoto destas placas através da rede; as fotos 7,8 e 9
mostram a equipe planejando o que deveria ser feito.
Nesta fase a participação do aluno Rafael Ruiz Baena foi fundamental, pois
era o responsável pelo gerenciamento do cluster da empresa Somar Meteorologia
que atua na área de previsão meteorologia e colaborou no planejamento do primeiro
cluster, acolhendo a equipe em uma visita e fornecendo subsídio para a
implementação da primeira configuração. Após dominar o tema, na versão 7, o
grupo de pesquisa, desenvolveu uma configuração mais completa do cluster e
retribuiu a gentileza, cedendo o modelo experimentado à Somar.
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A.3

Palestras sobre cluster
As fotos da Figura A.2 mostram participantes do evento programado para

motivar os alunos do curso de Engenharia da Computação a colaborar com o
projeto: a primeira palestra, de uma série de quinze, promovida sobre cluster.

1

2

FIGURA A.2 - PALESTRA SOBRE CLUSTER LINUX DE ALTO DESEMPENHO.

A.4

Formação do Grupo de Pesquisa

O grupo de pesquisa contou com a participação de alunos de várias turmas
da graduação. Foram adotadas as seguintes premissas:
1) A pesquisa não pode interferir com as aulas regulares dos alunos.
2) O trabalho tem como pré-requisito compartilhar conhecimento sem
impactos na avaliação formal do aluno.
3) Decisões de grupo prevalecem sobre as individuais.
4) Os alunos têm liberdade para desenvolver atividades de seu
interesse.
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A Figura A.3 mostra a equipe principal, mas o laboratório de engenharia da
computação do compus Indianópolis registrou a participação de, aproximadamente,
500 alunos nos três anos do projeto.

FIGURA A.3 - FOTO DA EQUIPE PRINCIPAL DO PROJETO CLUSTER

A.5

Cluster em outros laboratórios de informática
A Figura A.4 mostra as instalações atuais do Centro de Tecnologia da UNIP.

As fotos 1 e 2 mostram alunos do grupo de pesquisa configurando os computadores
dos laboratórios C02 e C01. As fotos 3 e 4 mostram o interior dos laboratórios C02 e
B01. O laboratório C02 estava em pleno teste do cluster.
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1

2

3

4

FIGURA A.4 – LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
A.6

Parceria com Empresas
Na quarta fase do projeto o laboratório de Engenharia da Computação

possuía três computadores Pentium 4, três computadores Pentium 3, quinze
computadores Celeron 300 IBM, uma WorkStation Sun Blade 1000 com dois
processadores UltraSPARC III e cinco estações de trabalho Sun RAY mostrados na
Figura A.5.

FIGURA A.5 – LAB. ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 2º SEMESTRE DE 2004.
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As empresas 3Com e PL Tecnologia também colaboraram com esta etapa do
projeto através da realização de mini-cursos de rede, representados pela figura A.6.

FIGURA A.6 –MINI-CURSO DE REDE

No segundo semestre de 2004, a direção da universidade adotou-o como
laboratório modelo para os 28 campi; o único em que os alunos tinham autonomia
para instalar e desinstalar qualquer tipo de software. O laboratório de clusters
recebeu encomendas para projetar dois novos laboratórios nos mesmos moldes em
outros dois campi, adotados como laboratórios de rede.

A.7

Avaliação do curso de Engenharia da Computação e do Mestrado

Outro fato relevante ocorreu quando o INEP, entidade encarregada de avaliar o
curso de Engenharia da Computação, esteve na universidade: o projeto cluster foi
apresentado aos avaliadores como projeto complementar na formação dos alunos,
reforçando o conceito da universidade junto ao instituto. O mesmo ocorreu durante
uma avaliação do CAPES junto ao mestrado da universidade.
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A.8

Desenvolvimento de protótipo

FIGURA A.7 - PROTÓTIPO UTILIZADO EM FEIRAS DE INFORMÁTICA.
A Figura A.7 mostra um protótipo de cluster “renderizando” uma corrida de
autorama; exemplo de aplicação desenvolvida com o Pov Ray. A primeira imagem
exibe as máquinas que compõem o protótipo e a segunda imagem, a tela do
servidor do cluster no momento da “renderização” da animação. O protótipo foi
utilizado em diversas feiras de informática da universidade.

A.9

Divulgação do projeto
No primeiro semestre de 2004, o cluster com máquinas Celeron 900 IBM

realizou teste do Pov Ray e no segundo semestre de 2004, já com máquinas
Celeron 2400, realizou teste de uma aplicação meteorológica RAMS para a empresa
Somar. Ambos os eventos foram aproveitados para demonstrar a capacidade de
processamento computacional da instalação em pauta.
A Figura A.8 apresenta, no primeiro quadro, a versão de cluster batizada de
NOTECLUSTER6 apresentada no congresso TELMED EDUC (VI Exposição e
Congresso Internacional de Telemedicina, Telesaúde, Educação e Treinamento a
Distância, Tecnologias e Sistemas de Informação), em destaque no segundo quadro,
artigos publicados na revista interna da UNIP, Ano 11 – No. 56 – et.out/2003, com
6

NOTECLUSTER: Configuração de cluster, baseada em um notebook como servidor.
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tiragem de 100.000 exemplares, fonte UNIP Press. O programa jornal das profissões
do canal RBI de televisão, também levou ao ar uma matéria sobre o tema.
1

2

3

FIGURA A.8 – ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO

A.10

Expansão do projeto para outros campi

Na Engenharia de Computação, a implementação de clusters passou a fazer
parte da ementa do curso da disciplina de Sistemas Distribuídos.
Na Ciência da Computação, projeto de cluster foi expandido para mais cinco
campi e consta da nova ementa a ser divulgada. A figura A.9 mostra alunos de 1o. e
2o. anos em atividade extra-curricular aos sábados.

FIGURA A.9 – ALUNOS DE 1O.
RÁPIDO, NO CAMPUS NORTE.

E

2O.

ANO INSTALANDO

LINUX E CONFIGURADO O CLUSTER
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Apêndice B – Montagem do cluster em rack - FIT
Neste apêndice são apresentadas algumas atividades realizadas durante a
montagem do cluster desenvolvido na FIT.

B.1

Processo de Montagem do Rack

O rack de madeira foi construído em madeira com 10 prateleiras, com as
seguintes dimensões:
•

105 cm de comprimento.

•

50 cm de largura.

•

21 cm entre as prateleiras.

•

210 cm de altura

O rack foi planejado para abrigar duas placas mães e duas fontes por prateleira.
O modelo do rack foi baseado no projeto PMC do Depto. de Física Matemática,
Instituto de Física da Universidade de São Paulo, apresentando como diferencial o
hardware utilizado e o sistema de carregamento do sistema operacional, no modelo
PMC o boot se dá por disquete, enquanto, que no projeto da FIT o boot se dá pela
placa de rede.

210 cm
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105 cm
FIGURA B.1 - ESTANTE DE MADEIRA DE 210
COM ESPAÇO PARA 20 NÓS.

50cm
CM DE ALTURA PARA A MONTAGEM DOS NÓS,

FIGURA B.2 – ALUNOS PREPARANDO O RACK PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS, NA FOTO A
DIREITA O PROF. DR VALDERES FERNANDES PINHEIRO, COORDENADOR GERAL - FIT,
GRANDE INCENTIVADOR DO PROJETO CLUSTER.
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B.2

Montagem das Motherboards

Antes de começar, é necessário tomar cuidado com descargas de eletricidade
estática, como as placas serão instaladas diretamente sobre as prateleiras de
madeira, através de parafusos de fixação, deve-se fazer com freqüência contato com
objetos metálicos aterrados através das mãos, para evitar que o corpo das pessoas
envolvidas na montagem tenham carga eletrostática, o que poderia danificar algum
chip das placas. Deve-se adicionar o processador, o cooler, os pentes de memória,
a placa de rede, e configurar todos os “straps”, “jumpers” ou “dip-switches” que
houver na motherboard, para configurá-la para o tipo de CPU disponível. Deve-se
utilizar o manual de instruções que vem com a motherboard. A Bios da motherboard
deve ser configurada para permitir o boot remoto pela placa de rede, neste caso, foi
habilitada a opção da placa de rede onboard, para utilizar o padrão PXE.

FIGURA B.3 - ALUNOS

O

DO 5 . SEMESTRE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
MONTANDO AS MOTHERBOARD, QUE FARÃO PARTE DO CLUSTER.
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B.3

Montagem das motherboard nas prateleiras
Após a montagem das placas, deve-se verificar se as fontes de alimentação

estão configuradas para a tensão de alimentação AC do prédio, no caso 110V.
Antes de juntar o conjunto de peças nas prateleiras deve-se realizar a
marcação e furação dos pontos de fixação dos parafusos.
Após a instalação das peças nas prateleiras cada conjunto deve passar por
um teste de funcionamento, para isso, deve-se adicionar teclado, monitor e mouse,
uma desvantagem para o modelo de arquitetura escolhido, em comparação com
máquinas completas. Os problemas apresentados foram solucionados com limpeza
de conectores, mudança de jumpers e remoção/reinstalação da bateria.
O próximo passo foi a configuração da bios, para permitir o boot pela placa de
rede onboard, que possui o padrão PXE.

FIGURA B.4 – FURAÇÃO E FIXAÇÃO DAS PLACAS NAS PRATELEIRAS.

FIGURA B.5 - FIXAÇÃO DA FONTES E DAS HDS NAS PRATELEIRAS
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Apêndice C – Configuração Alterada do Cluster rápido

A configuração a seguir altera a configuração de Cluster rápido, apresentada
no capítulo 3, substituindo alguns passos pela utilização de alguns servidores:
Nota: O servidor NIS não faz parte do funcionamento de um cluster, foi
utilizado apenas para agregar conhecimento aos alunos.
•

Servidor DHCP

•

Servidor DNS

•

Servidor NIS

•

Autenticação via RSH
Nesta configuração foram utilizados quinze computadores Pentium IV 1.7

GHz. O kernel adotado foi o 2.6 distribuição Debian 3.1, todas as atualizações
foram realizadas através da internet.

C.1

Configuração Nome:IP das máquinas que farão parte do cluster
Nome
mestre
no01
no02
no03
no04
no05
no06
no07
no08
no09
no10
no11
no12
no13
no14

IP
192.168.0.10
192.168.0.11
192.168.0.12
192.168.0.13
192.168.0.14
192.168.0.15
192.168.0.16
192.168.0.17
192.168.0.18
192.168.0.19
192.168.0.20
192.168.0.21
192.168.0.22
192.168.0.23
192.168.0.24

FIGURA C1 – NOMES E IPS DAS MÁQUINAS QUE FARÃO PARTE DO CLUSTER

165

C.2

Configuração DHCP / DNS
Configura a interface de rede dos nós.

C.2.1

Método 1 - DHCP / BIND

C.2.1.1 Instalação do DHCP3 e BIND9
O primeiro passo é instalar os dois serviços.
apt-get install dhcp3-server bind9
C.2.1.2 Criação da chave de comunicação entre o DHCP e o DNS
Em seguida é necessário criar uma chave, que servirá para a autenticação da
comunicação entre os dois serviços. Para isso será utilizado o comando dnssecgenkey.
dnssec-keygen –a HMAC-MD5 –b 128 –n HOST dhcp
onde:
dnssec-keygen –a HMAC-MD5 –b <tamanho da chave, de 1 a 512
bits> -n HOST <nome da chave>
Ao executar o comando, o único retorno será algo como:
K <nome da chave>.+157+04150
Exemplo: Kdhcp.+157+04150
serão criados dois arquivos no diretório corrente:
Kdhcp.+157+04150.key
Kdhcp.+157+04150.private
O diretório onde serão criadas as chaves não interfere na configuração.
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Nos passos seguintes, será utilizado o valor final do arquivo .key,
Kdhcp.+157+04150.key, neste exemplo.
vi Kdhcp.+157+04150.key
O arquivo contém uma string de estrutura semelhante a esta:
dhcp. IN KEY 512 3 157 Wx8rJhgnj/cAljuTnB8EYA==
Valor a ser utilizado
Em seguida, é necessário configurar o rndc (programa de controle dos
processos do BIND) para utilizar a chave criada.
Crie o arquivo /etc/rndc.conf com o seguinte conteúdo:

FIGURA C2 – CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO /ETC/RNDC.CONF
C.2.1.3 No script de inicialização do serviço (/etc/init.d/bind9), crie uma
variável (logo abaixo de OPTS) .
o RNDC_OPTS=”-c /etc/rndc.conf”
Em todas as linhas onde a chamada /usr/sbin/rndc for encontrada, acrescente
$RNDC_OPTS antes do primeiro parâmetro.
Por exemplo:
/usr/sbin/rndc $RNDC_OPTS stop
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C.2.1.4 Configuração do servidor DHCP
o Editar o arquivo /etc/dhcp3/dhcp.conf
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FIGURA C.3 - ARQUIVO /ETC/DHCP3/DHCP.CONF
C.2.1.5 Reiniciar o serviço de DHCP
No diretório init.d reinicie o serviço.
cd /etc/init.d
dhcp3-server restart
Deverá aparecer:
Stopping DHCP server: dhcpd3
Starting DHCP server: dhcpd3
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C.2.1.6 Se a configuração estiver correta, no arquivo /var/log/syslog deve
aparecer algo do tipo:
Sep 16 11:58:09 teste dhcpd: Internet Software Consortium DHCP Server v3.0.1rc9
Sep 16 11:58:09 teste dhcpd:Copyright 1995-2001 Internet Software Consortium.
Sep 16 11:58:09 teste dhcpd: All rights reserved
Sep 16 11:58:09 teste dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
Sep 16 11:58:09 teste dhcpd: Wrote 27 leases to leases tail:
C.2.1.7 Para ver os últimos registros do syslog pode-se utilizar o comando
tail:
tail –n 10 /var/log/syslog
C.2.1.8 Configuração do BIND
Para configurar o servidor de nomes (BIND9), deve-se editar o arquivo
/etc/bind/named.conf, adicionando as seguintes linhas:

FIGURA C.4 – ARQUIVO /ETC/BIND/NAMED.CONF
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C.2.1.9 Criação dos arquivos de domínio e domínio reverso
Arquivo de domínio: /etc/bind/db.cluster:

•

Arquivo de domínio reverso: /etc/bind/db.192.168.0:

•

Configuração dos nós

FIGURA C.5– ARQUIVO /ETC/BIND/DB.CLUSTER
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C.2.1.10 Arquivo de domínio reverso: /etc/bind/db.192.168.0:

FIGURA C.6 – ARQUIVO /ETC/BIND/DB.192.168.0
C.2.1.11 Reiniciar o serviço de DNS, com o comando
/etc/init.d/bind9 restart
Estando correta a configuração, uma mensagem semelhante à abaixo será
gravada no arquivo syslog:
Sep 16 12:06:58 teste named[7528]: starting BIND 9.2.1
Sep 16 12:06:58 teste named[7528]: using 1 CPU
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: loading configuration from
‘/etc/bind/named.conf’
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]:no IPv6 interfaces found
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: listening on IPv4 interface lo,
127,0,0,1#53
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: listening on IPv4 interface eth0.
192.168.0.1#53
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: command channel listening on
127.0.0.1#953
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: zone 0.in-addr.arpa/IN:loaded serial 1
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN:loaded
serial 4
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: zone 127.in-addr.arpa/IN:loaded serial 1
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Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: zone cluster/IN: loaded serial
2005091901
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: zone localhost/IN:loaded serial 1
Sep 16 12:06:58 teste named[7530]: running
C.2.1.12 Configuração dos nós
Nos nós, basta configurar a interface de rede, para que estes busquem o IP
no servidor. Para isso, o arquivo /etc/networks/interfaces deve conter as seguintes
linhas:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Finalmente, para que a nova configuração tenha efeito, execute o comando:
/etc/init.d/networking restart
Se tudo correr bem, os IPs dos nós serão atualizados com os IPs distribuídos
pelo servidor DHCP.
Para testar o funcionamento do DNS execute o comando host. Abaixo estão
dois exemplos do uso do comando host e suas respectivas saídas:
host no01.cluster.c03
no01.cluster has address 192.168.0.11
host 192.168.0.11
11.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer no01.cluster
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C.2.2

Método 2 - Dnsmasq

O Dnsmasq é um simples servidor DNS integrado com um servidor DHCP.
Sua principal vantagem é a facilidade de configura-lo.

C.2.2.1 Instalação do Dnsmasq

apt-get install dnsmasq
C.2.2.2 Configuração – Editar o arquivo /etc/dnsmasq

FIGURA C.7 – ARQUIVO /ETC/DNSMASQ
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C.2.2.3 Antes de reiniciar o serviço:
Altere o arquivo /etc/resolv.conf
Altere o nameserver para o IP do servidor:
nameserver 192.168.0.10
C.2.2.4 Após configurar o arquivo, é necessário reiniciar o serviço:
/etc/init.d/dnsmasq restart
C.2.2.5 Configuração dos nós
Nos nós, basta configurar a interface de rede, para que estes busquem o IP
no servidor. Para isso, o arquivo /etc/networks/interfaces deve conter as seguintes
linhas:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Finalmente, para que a nova configuração tenha efeito, execute o comando:
/etc/init.d/networking restart
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C.3

Configuração NIS
Para a configuração de um cluster não é necessário a implementação de um

servidor NIS, este passo foi incluído como uma possibilidade a mais de
configuração.

C.3.1

Configuração do mestre

C.3.1.1 Instalação do NIS
apt-get install nis
Após a instalação do NIS, será requisitado o preenchimento de um nome de
domínio. No NIS, um domínio é utilizado apenas para fazer referência a um grupo de
computadores, sem ligação com os nomes DNS, por exemplo.
C.3.1.2 Configuração da máquina como servidor master

Alterar o arquivo /etc/defaults/nis, de forma que ele contenha as seguintes
linhas:
NISSERVER = true
NISCLIENT = false
C.3.1.3 Configuração de quais máquinas poderão acessar o servidor NIS

Editar o aquivo /etc/ypserv.securenets:
Restringir para 192.168.0.x
255.255.255.0 192.168.0.0
Em seguida, é necessário reiniciar o NIS e o servidor já estará rodando.
/etc/init.d/nis restart
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C.3.1.4 Criação dos mapas para o domínio

Executar o comando:
/usr/lib/yp/ypinit –m
Será pedido que se listem os nomes dos servidores que serão utilizados.
Neste caso, como temos apenas um servidor, basta finalizar a configuração, <Ctrl +
D>, e confirmar.

C.3.2

Configuração dos nós

C.3.2.1 Instalação do NIS

apt-get install nis
Todos os nós devem instalar o NIS.
Após a instalação, será requisitado o preenchimento do nome de domínio.
Deve-se preencher com o nome definido anteriormente no servidor (ele fica
armazenado no arquivo /etc/defaultdomain do servidor, em caso de dúvida).
C.3.2.2 Definição do servidor a ser utilizado
Alterar o arquivo /etc/yp.conf
Ypserver 192.168.0.10
Em seguida, reiniciar o NIS.
/etc/init.d/nis restart

177

C.3.2.3 Teste do acesso ao servidor

Para verificar se o cliente consegue ter acesso ao servidor NIS, executar o
seguinte comando:
ypcat passwd
Como resultado, devem ser listados os usuários existentes no servidor.
C.3.2.4 Editar os arquivos de usuários

Finalmente, devem ser removidas todas as contas de usuários dos arquivos
password, shadow, group, e group shadow, dos nós. Por usuários, entenda-se
pessoas cadastradas de verdade, por exemplo, aqueles com UID acima de 1000,
com exceção das contas de sistema(bin, nobody,...). A conta root não deve ser
modificada.
Para o arquivo /etc/passwd, adicionar +:::::: ao final dele.
Para o arquivo /etc/shadow, adicionar +::::::::, e para os demais arquivos
/etc/group e /etc/gshadow adicionar +:::
Obs: Em caso de dúvida no número de “:” a serem digitados em cada arquivo,
basta contar quantos “:” são utilizados pelas contas já cadastradas em cada um
deles.
Feito isso, basta tentar fazer o login com um usuário cadastrado apenas no
servidor.
Quando for adicionar um novo usuário ao sistema, basta cadastra-lo no
servidor, e todos os clientes terão acesso a ele. Pode ser necessário executar o
comando ypinit (mostrado anteriormente), para que as mudanças tenham efeito.
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C.4

Configuração NFS

C.4.1

Configuração do mestre

Como na configuração anterior, editar o arquivo /etc/exports.
/home

*(rw,no_root_squash)

/usr/local

*(rw,no_root_squash)

As linhas acima indicam que somente os diretórios /home e /usr/local serão
compartilhados, ao contrário da configuração anterior, que compartilhava o diretório
raiz.
O diretório /home é compartilhado para que todas as máquinas do cluster
tenham acesso aos diretórios dos usuários, os quais são centralizados no servidor
NIS.
O diretório /usr/local contém arquivos que serão utilizados no cluster.
Deve-se reiniciar o NFS, para garantir que todos os diretórios sejam
exportados:
cd /etc/init.d
./nfs-kernek-server restart
C.4.2

Configuração dos nós
Editar o arquivo /etc/fstab
Adicione as seguintes linhas:
mestre:/home

/home

nfs

defaults

0

0

mestre:/usr/local

/usr/local

nfs

defaults

0

0
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As linhas acima montam automaticamente, na inicialização, os diretórios
/home e /usr/local do mestre em todos os nós do cluster.

C.5

Configuração do RSH

C.5.1

Configuração do mestre

C.5.1.1 Instalação do RSH

apt-get install rsh-server rsh-client
C.5.1.2 Criar o arquivo ~/.rhosts

Dentro do diretório root deve ser criado o arquivo .rhosts, contendo o nome
dos computadores que poderão ter acesso ao mestre sem a necessidade de senha.
Neste caso o próprio mestre. Digite o nome do computador mestre dentro do arquivo
.rhosts.
mestre

C.5.2

Configuração dos nós

C.5.2.1 Instalação do RSH

apt-get install rsh-server
C.5.2.2 Criar o arquivo ~/.rhosts

O mesmo arquivo .rhosts, criado no servidor, deve estar presente nos nós.
mestre
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C.5.2.3 Editar o arquivo /etc/pam.d/rlogin

A linha “pam_securetty” do arquivo /etc/pam.d/rlogin deve ser comentada, de
modo a permitir o login nos nós, a partir do mestre, sem o pedido de senha:
%PAM-1.0

password

C.6

auth

required

pam_nologin.so

auth

required

pam_securetty.so

auth

sufficient

pam_rhosts_auth.so

auth

required

pam_unix.so nullok

account

required

pam_unix.so

required

pam_unix.so nullok use_authtok obscure \ min=4 max=8

session

required

pam_unix.so

Configuração do MPICH

O MPICH pode ser instalado e configurado apenas no mestre.

C.6.1
•

Configuração do MPICH
Fazer o download da biblioteca MPICH
http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich/downloads/mpich.tar.gz

•

Instalar o MPICH
tar mpich.tar.gz
cd /mpich-1.2.6
./configure –prefix=/usr/local/mpich-1.2.6
make
make install
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C.6.2

Alterar o arquivo .bashrc

Para que os comandos do mpich possam ser executados a partir de qualquer
diretório, o arquivo /root/.bashrc deve ser modificado.
As seguintes linhas devem ser adicionadas:
PATH=$PATH:/usr/local/mpich-1.2.6/bin
export PATH
Para aplicar as mudanças feitas ao arquivo, executar:
. .bashrc

C.6.3

Definir os computadores que farão parte do cluster
Os computadores que irão fazer parte do cluster devem ser adicionados, um

por linha, no arquivo /usr/local/mpich-1.2.6/share/machines.LINUX
mestre
no01
no02
no03
...
no14

C.7

Teste de funcionamento do cluster

C.7.1

Compilar a aplicação “cpi.c”
cd /usr/local/mpich-1.2.6/examples
mpicc cpi.c –o cpi
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C.7.2

Executar a aplicação
mpirun -np 14 cpi
O resultado será parecido com o teste da configuração anterior.
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Apêndice D – Configuração de cluster através de Boot Remoto
Neste

apêndice

são

apresentadas

as

configurações

de

uma

das

implementações de boot remoto desenvolvida em laboratório. O início do processo
de boot pode ser realizado através da placa de rede, desde que a placa suporte o
padrão PXE ou através da utilização de um disquete com Etherboot.

D.1
•

Resumo da configuração implementada
Hardware:
•

Computadores utilizados: Pentium IV 1.7 Gz homogêneos.
Nome
mestre
no01
no02
no03
no04
no05

•

IP atribuído
192.168.0.10
192.168.0.11
192.168.0.12
192.168.0.13
192.168.0.14
192.168.0.15

Software:
•

Cluster Beowulf

•

Kernel versão 2.6 – Distribuição Debian.

•

Disquete Etherboot: Utilizados nos nós para dar o boot pela rede.

•

Serviços implementados no computador mestre:
•

Servidor DHCP: Configura a interface de rede dos nós.

•

Servidor TFTP: Permite que os nós carreguem o kernel
disponibilizado pelo mestre.

•

Servidor NFS: Centraliza a administração de arquivos
compartilhados no cluster.

•

PXELINUX : Utilizado como bootloader.

•

Pacote Diskless : Facilita a criação do sistema de arquivos raiz dos nós.

•

Autenticação via RSH: Possibilita o login nos nós sem a necessidade de
senha.

•

MPICH: Biblioteca de passagem de mensagem.
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D.2

Configuração - DHCP

D.2.1

Instalação do DHCP3
# apt-get install dhcp3-server

D.2.2

Configuração do servidor DHCP
Editar o arquivo /etc/dhcp3/dhcp.conf
#Tempo máximo que um IP fica preso a uma máquina
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
#Define que este servidor DHCP é o principal da rede
authoritative;
#Categoria de log que o DHCP irá usar
log-facility local7;
#Configuração da subnet utilizada
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.11 192.168.0.15;
next-server 192.168.0.10;
filename “/tftpboot/pxelinux.0”;
option routers 192.168.0.10;
option broadcast-address 192.168.0.255;
option root-path “/var/lib/diskless/default/root/”;
}
Reiniciar o serviço de DHCP:
# /etc/init.d/dhcp3-server restart
Stopping DHCP server: dhcpd3.
Starting DHCP server: dhcpd3.
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D.3

Configuração - TFTP

D.3.1

Instalação do TFTP
Devido a limitações do daemon, tftpd, optou-se por utilizar o atftpd, pois o

primeiro não tem suporte à opção “tsize”, requerida pelo PXELINUX. Pode-se
instalar também o pacote atftp, a fim de testar o funcionamento do serviço.
# apt-get install atftpd atftp
Após a instalação do atftpd, serão feitas algumas perguntas a respeito da
configuração:
•

O servidor deve ser inicializado pelo inetd? : sim

•

Faixa de portas para transferência multicast : 192.168.0.11-15

•

TTL para pacotes multicast: 1

•

Diretório base: /tftpboot

Finalizada a configuração, o diretório /tftpboot deve ser criado:
# mkdir /tftpboot

D.3.2

Testar o funcionamento do TFTP
Colocar um arquivo de teste (ex: texto) no diretório /tftpboot.
# cd /tftpboot
# vi texto
Entrar em algum diretório (ex: /root), que possa receber o arquivo texto, e

através do TFTP, tentar transferir o arquivo para o diretório corrente.
# cd /root
# atftp localhost
tftp>get texto
<CTRL+D>
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Entrar no diretório /root. Se o arquivo texto estiver presente, então o TFTP
está funcionando corretamente. Senão, é necessário conferir o usuário/grupo e
permissões do arquivo.

D.4

Configuração – PXELINUX

D.4.1

Instalação do syslinux
O próximo passo é a instalação de um bootloader, que faz parte do pacote

syslinux.
# apt-get install syslinux
O SYSLINUX é um bootloader para Linux que opera a partir de um sistema de
arquivos MS-DOS/Windows FAT. Seu propósito é simplificar uma primeira
instalação do Linux, e criar rescue-disks e discos de boot. O PXELINUX é uma
derivação do SYSLINUX que possibilita executar o boot do Linux a partir de um
servidor de rede.

D.4.2

Configuração do boot
Tendo

instalado

o

syslinux,

deve-se

copiar

o

arquivo

/usr/lib/syslinux/pxelinux.0 para o diretório /tftpboot, onde estarão todos os
arquivos necessários para o boot dos nós.
# cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /tftpboot
Em

seguida,

para

/tftpboot/pxelinux.cfg.
# cd /tftpboot
# mkdir pxelinux.cfg

poder

configurar

o

boot,

cria-se

o

diretório
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Neste diretório, é preciso criar um arquivo que irá conter informações do
kernel que será utilizado pelos nós e quais parâmetros serão passados. O nome
deste arquivo é definido em hexadecimal, e irá depender de quais computadores
irão utilizá-lo. Neste exemplo, como o arquivo será utilizado por qualquer nó do
cluster seu nome será o IP da rede (192.168.0.0) em hexadecimal (C0A800). Para
auxiliar na transformação do número IP para hexadecimal pode-se utilizar o
comando gethostip, que recebe um IP como parâmetro e o retorna em
hexadecimal.
# gethostip 192.168.0.0
192.168.0.0 192.168.0.0 C0A80000
# cd /tftpboot/pxelinux.cfg
# vi C0A800
O arquivo C0A800 deve ter o seguinte conteúdo:
LABEL imagem
KERNEL bzImage
APPEND ip=dhcp nfsroot=192.168.0.10:/var/lib/diskless/default/root
root=/dev/nfs rw init=/sbin/init
DEFAULT imagem

D.4

Compilação do kernel dos nós

Após a configuração do diretório do TFTP, é necessário compilar o kernel que
os nós irão carregar a partir do mestre.
•

Para a compilação do kernel do Linux, é preciso, primeiro, obter seu
código fonte. Este pode ser baixado a partir do site http://www.kernel.org/.

•

Descompactar o código fonte do kernel para o diretório /usr/src/linux.
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•

Instalar o pacote libncurses5-dev, necessário para poder executar o ‘make
menuconfig’.

# apt-get install libncurses5-dev
•

Entrar no diretório onde o código fonte do kernel foi descompactado
(/usr/src/linux), e executar o ‘make menuconfig’, um modo de configuração
através de menus.

# cd /usr/src/linux
# make menuconfig
Das opções a serem selecionadas nesta etapa, as mais importantes são:
IP : DHCP support
NFS file system support
Root file system on NFS
VIA Rhine support
Estas opções não devem ser selecionadas como módulos, pois estes só
podem ser inseridos após o boot do sistema de arquivos raiz.
•

Verificar as dependências dos módulos

# make dep
•

Gerar a imagem do kernel

# make bzImage
•

Copiar

a

imagem

do

kernel

(bzImage),

que

/usr/src/linux/arch/i386/boot, para o diretório /tftpboot.

se

encontra

em
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# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /tftpboot

D.5

Criação do sistema de arquivo dos nós
O sistema de arquivo dos nós pode ser criado utilizando o pacote diskless do

Debian, que contém ferramentas para a criação de imagens diskless.

D.5.1

Instalação do pacote diskless

# apt-get install diskless

D.5.2

Criação do arquivo base.tgz

O pacote diskless contém um programa chamado diskless-createbasetgz
que cria um arquivo base.tgz a partir de um sistema raiz simples.
diskless-createbasetgz

/tmp/nfsroot/

woody

http://ftp.br.debian.org/debian

/tmp/base.tgz
Este comando cria um novo sistema sob o diretório /tmp/nfsroot, a partir do
endereço especificado. Depois ele o compacta no arquivo /tmp/base.tgz.

D.5.3

Download do pacote diskless-image-simple

O pacote diskless-image-simple contém o esqueleto para a criação de
imagens diskless. Este pacote deve ser apenas baixado, e não instalado.
# apt-get install diskless-image-simple -d
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Após ser baixado, o pacote se encontra no diretório padrão onde o Debian
armazena os pacotes baixados com o apt, /var/cache/apt/archives/. Ele deve ser
copiado para o diretório /tmp.
# cp /var/cache/apt/archives/diskless-image-simple_0.3.17_all.deb /tmp

D.5.4

Criação do sistema de arquivos

Em seguida deve-se entrar no diretório onde estão os arquivos base.tgz e
diskless-image-simple_0.3.17_all.deb e executar o comando diskless-newimage.
# cd /tmp
# diskless-newimage
Por

padrão,

o

sistema

de

arquivos

é

criado

no

diretório

/var/lib/diskless/default/root/.

D.6

Configuração do NFS

O Network File System (NFS) foi desenvolvido para permitir que se possa
montar partições ou diretórios remotos como se fossem um disco local. Ele permite
especificar diferentes permissões de acesso a cada cliente de acesso ao
compartilhamento.
Deve-se editar o arquivo /etc/exports. Nele são definidos os diretórios a
serem

compartilhados

e

as

respectivas

permissões

de

acesso

aos

compartilhamentos.
Padrão

de

compartilhamento:

construção

da

linha

de

permissões

de

acesso

ao
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Diretório host(opção11, opção12)
Onde:
•

Diretório: diretório a ser compartilhado (ex. /home/cluster/).

•

host: IP do PC cliente do compartilhamento.

•

OpçãoXY: permissões de acesso ao compartilhamento (ex. Leitura e Escrita).

As principais opções de permissão são:
•

ro: somente leitura.

•

rw: leitura e escrita.

•

no_root_squash: por default, o nível de acesso dos clientes ao servidor é
mesmo que o root. Porém, se quiser que os níveis de acesso sejam os
mesmos que os locais, basta definir esta opção no compartilhamento.

/var/lib/diskless/default/root

*(rw, no_root_squash)

A linha acima indica que o diretório /var/lib/diskless/default/root será
compartilhado, e qualquer computador da rede terá acesso ao compartilhamento
com as permissões de leitura e escrita, e nível de acesso igual ao root.
Deve-se reiniciar o NFS, para garantir que todos os diretórios sejam
exportados:
# cd /etc/init.d
# ./nfs-kernel-server restart
Obs.: O diretório /etc/init.d é um diretório especial para iniciar serviços.
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D.7

Configuração do arquivo /etc/hosts

O arquivo /etc/hosts faz o relacionamento entre um nome de computador e
um endereço IP. A inclusão de um computador neste arquivo possibilita que este
seja acessado através de seu nome, dispensando a consulta de um servidor de
nomes para obter o IP correspondente.

192.168.0.10

mestre

192.168.0.11

no01

192.168.0.12

no02

192.168.0.13

no03

192.168.0.14

no04

192.168.0.15

no05

D.8

Configuração do RSH

D.8.1

Instalação do RSH
# apt-get install rsh-server rsh-client

D.8.2

Criar o arquivo ~/.rhosts
Dentro do diretório root deve ser criado um arquivo .rhosts, contendo o nome

dos computadores que poderão ter acesso ao mestre sem a necessidade de senha.

mestre
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D.9

Configuração MPICH

O MPICH é uma implementação do MPI (Message Passing Interface), que
possibilita comunicação entre processos em ambientes de memória distribuída.

D.9.1

Fazer o download da biblioteca MPICH

http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich/downloads/mpich.tar.gz
D.9.2

Instalar o MPICH
# tar mpich.tar.gz
# cd /mpich-1.2.6
# ./configure --prefix=/usr/local/mpich-1.2.6
# make
# make install

D.9.3

Alterar o arquivo .bashrc
Para que os comandos do mpich possam ser executados a partir de qualquer

diretório, o arquivo /root/.bashrc deve ser modificado.
As seguintes linhas devem ser adicionadas:

PATH=$PATH:/usr/local/mpich-1.2.6/bin
export PATH

Para aplicar as mudanças feitas ao arquivo, executar:
# . .bashrc

D.9.4

Definir os computadores que farão parte do cluster
Os computadores que irão fazer parte do cluster devem ser adicionados, um

por linha, no arquivo /usr/local/mpich-1.2.6/share/machines.LINUX
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mestre
no01
no02
no03
no04
no05

D.10

Configuração dos nós
Os tópicos anteriores se concentraram na configuração do mestre, a partir

daqui a configuração passará a se concentrar nos nós. Agora se deve configurar o
sistema de arquivos (diretório raiz : /var/lib/diskless/default/root/.) que será utilizado
pelos nós.
Para isso, pode-se utilizar o comando ‘chroot <nome_diretório>’, que faz
com que, dentro do shell atual, a raiz do sistema passe a ser o diretório passado
como parâmetro.
# chroot /var/lib/diskless/default/root/
Feito isso, pode-se instalar ou remover pacotes através do apt, ou alterar
arquivos nos nós sem problema.

D.10.1

Nome dos nós

Por padrão, o nome de todos os nós é igual ao do mestre. Para que cada nó
possua o seu próprio nome, deve-se alterar o arquivo /etc/hostname, deixando-o
em branco, e alterar o arquivo /etc/init.d/hostname.sh, substituindo seu conteúdo
pelo script:
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ip=`hostname`
nome=`grep $ip /etc/hosts | awk ‘{print $2}’`
hostname $nome

Deixando em branco o arquivo /etc/hostname, o nome de cada nó do cluster
passa a ser seu próprio IP. O script acima, troca o nome do nó, que antes era o
seu IP, pelo nome correspondente a esse IP definido no arquivo /etc/hostname.
Como o arquivo /etc/init.d/hostname.sh, por padrão, é executado durante a
inicialização do Linux.

D.10.2

Configuração do /etc/hosts

O mesmo arquivo configurado para o mestre deve estar presente no sistema
de arquivo dos nós.

D.10.3

192.168.0.10

mestre

192.168.0.11

no01

192.168.0.12

no02

192.168.0.13

no03

192.168.0.14

no04

192.168.0.15

no05

Configuração do RSH nos nós

D.10.3.1 Instalação do RSH
# apt-get install rsh-server
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D.10.3.2 Criar o arquivo ~/.rhosts
O mesmo arquivo .rhosts, criado para o mestre, deve também estar presente
nos nós.
mestre

D.10.3.3 Editar o arquivo /etc/pam.d/rlogin
A linha “pam_securetty” do arquivo /etc/pam.d/rlogin deve ser comentada, de
modo a permitir o login nos nós, a partir do mestre, sem o pedido de senha:

#%PAM-1.0
auth

required

pam_nologin.so

#auth

required

pam_securetty.so

auth

sufficient

pam_rhosts_auth.so

auth

required

pam_unix.so nullok

account

required

pam_unix.so

password

required

pam_unix.so nullok use_authtok obscure \ min=4

required

pam_unix.so

max=8
session

D.11

Testar o funcionamento do cluster

Terminada a configuração dos nós, podemos testar o funcionamento do
cluster (já não mais no modo chroot anterior).

197

D.11.1

Compilar a aplicação “cpi.c”
# cd /usr/local/mpich-1.2.6/examples
# mpicc cpi.c –o cpi
Arquivo de saída que será processado pelo cluster
Arquivo a ser compilado
Compilador

D.11.2

Criar um diretório /cluster para o mestre e outro para os nós

# mkdir /cluster
# mkdir /var/lib/diskless/default/root/cluster
Nos dois diretórios devem ser colocados os arquivos que serão executados
no cluster. Neste caso, o arquivo cpi deve ser copiado para estes diretórios.
# cp /usr/local/mpich-1.2.6/examples/cpi /cluster
# cp /usr/local/mpich-1.2.6/examples/cpi
/var/lib/diskless/default/root/cluster/cluster

D.11.3

Executar a aplicação

# mpirun –np 6 /cluster/cpi
Nome da aplicação que será processada
Número de processos que serão criados
Comando para executar a aplicação
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Apêndice E – Configuração de cluster openMosix
Neste apêndice são apresentadas as configurações do cluster openMosix e da
ferramenta de gerenciamento de cluster openMosixView.

E.1

Obtendo o patch do openMosix para o kernel 2.4.22
No site do openMosix deve-se selecionar o patch pelo tipo de processador

dos computadores que compõem o cluster e o kernel desejado, código fonte ou
compilado.
patch do openMosix para o kernel 2.4.22
http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/openmosix/openMosix-2.4.22-2.bz2
kernel 2.4.22 pré-compilado do openMosix genérico
http://umn.dl.sourceforge.net/sourceforge/openmosix/openmosix-kernel-2.4.22openmosix2.i386.rpm
kernel 2.4.22 pré-compilado do openMosix Pentium 4
http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/openmosix/openmosix-kernel-2.4.22openmosix2.i686.rpm
kernel 2.4.22 pré-compilado do openMosix Althon
http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/openmosix/openmosix-kernel-2.4.22openmosix2.athlon.rpm

E.2

Ferramentas de administração e gerenciamento

openmosix-user (código fonte)
http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/openmosix/openmosix-tools0.3.5.tar.bz2
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openmosix-user (pré-compilado)
http://umn.dl.sourceforge.net/sourceforge/openmosix/openmosix-tools-0.3.51.i386.rpm

E.3

Convertendo pacotes rpm em déb

#alien openmosix-tools-0.3.5-1.i386.rpm
openmosix-tools_0.3.5-2_i386.deb generated

E.4

Instalando o kernel pré-compilado

#dpkg -i openmosix-kernel_2.4.22-1_i386.deb
Selecting previously deselected package openmosix-kernel.
(Reading database ... 45391 files and directories currently installed.)
Unpacking openmosix-kernel (from openmosix-kernel_2.4.22-1_i386.deb) ...
Setting up openmosix-kernel (2.4.22-1) ...
Isso ira gerar os seguintes arquivos no /boot
vmlinuz-2.4.22-openmosix2 (kernel)
config-2.4.22-openmosix2 (configuração do kernel)
System.map-2.4.22-openmosix2 (mapeador do sistema)
Apague o link para o kernel padrão /vmlinuz
\rm /vmlinuz
Caso os arquivos abaixo não existam não tem problema
\rm /config
\rm System.map
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Criar um link para o novo kernel padrão
ln -s /boot/vmlinuz-2.4.22-openmosix2 /vmlinuz
ln -s /boot/config-2.4.22-openmosix2 /config
ln -s /boot/System.map-2.4.22-openmosix2 /System.map
Caso o servidor tenha dois sistemas operacionais, configure o lilo.
Reinicie o computador.
Após reiniciar digite o seguinte comando
#uname -r
2.4.22-openmosix2

E.5

Instalando as ferramentas do openMoxix

#dpkg -i openmosix-tools_0.3.5-2_i386.deb
Selecting previously deselected package openmosix-tools.
(Reading database ... 46350 files and directories currently installed.)
Unpacking openmosix-tools (from openmosix-tools_0.3.5-2_i386.deb) ...
Setting up openmosix-tools (0.3.5-2) ...
Como houve uma conversão de arquivos rpm para deb, algumas alterações
devem ser realizadas para que as ferramentas funcionem corretamente.
#mkdir -p /var/lock/subsys/
#touch /var/lock/subsys/openmosix
O arquivo /etc/openmosix.map possui a seguinte sintaxe
<num> <IP> <numero-de-nos>
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.onde,
num - o numero do nó
IP - o IP da maquina que tem o openMosix instalado
numero-de-nos - a quantidade de nós que onde o openmosix foi instalado,
após o IP informado.
Por exemplo:
1 12.0.0.1 1 ( um no, seu numero eh 1 e seu IP e 12.0.0.1 )
2 12.0.0.2 1 ( um no, seu numero eh 2 e seu IP e 12.0.0.2 )
3 12.0.0.3 10 ( dez nos, seus numeros comecao em 3 e terminam em 13,
seus IPs comecam em 12.0.0.3 e terminam em 12.0.0.13 ) e assim por diante.

E.6

O serviço do openMosix deve ser iniciado

#/etc/init.d/openmosix restart
openMosix: Using map file /etc/openmosix.map
Stopping openMosix...
openMosix: All remote processes were expelled and no further remote processes
accepted.
Initializing openMosix...
openMosix configuration was successful :)
Para testar o openMosix, digite o seguinte comando
#mosmon

E.7

Instalação do mfs

mkdir /mfs
Edite o arquivo /etc/fstab e adicione a seguinte linha
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mfs_mnt /mfs

mfs

dfsa=1 0 0

Digite os comandos
#mount -a
#df -Th
A seguinte linha deverá ser obtida como resultado do comando
mfs_mnt

mfs

9.5G -16Z 9.5G 101% /mfs

Obs:Repita os passos para todas as máquinas que farão parte do cluster. Coloque o
serviço do openMosix para inicializar automaticamente.
#cd /etc/init.d
#update-rc.d openmosix defaults 99
Adding system startup for /etc/init.d/openmosix ...
/etc/rc0.d/K99openmosix -> ../init.d/openmosix
/etc/rc1.d/K99openmosix -> ../init.d/openmosix
/etc/rc6.d/K99openmosix -> ../init.d/openmosix
/etc/rc2.d/S99openmosix -> ../init.d/openmosix
/etc/rc3.d/S99openmosix -> ../init.d/openmosix
/etc/rc4.d/S99openmosix -> ../init.d/openmosix
/etc/rc5.d/S99openmosix -> ../init.d/openmosix
Reinicialize o computador e teste o funcionamento do openMosix com os
comandos mosmon e o df.
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E.8

Instalação do openMosixView

Para instalar o openMosixView a biblioteca qt3-dev deve estar instalada.
#apt-get install libqt3-dev
baixe o openMosixView do site
http://www.openmosixview.com/download/openmosixview-1.5.tar.gz
Para instalar, digite os seguintes comandos:
#tar -xvzf openmosixview-1.5.tar.gz
#cd openmosixview-1.5
#make

