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O deseinpenho de aplicações paralelas do tipo SPMD (Szngle Prograin Multzple 

Data) é fortemente afetado pelos fatores dinâmicos de desequilíbrio de carga. O uso de 

um algoritino de balailceamento de carga adequado é essencial para superar os efeitos 

destes fatores. O principal objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de algumas 

estratégias de balanceamento de carga baseadas principalmente na  abordagem inestre- 

escravo. Foram impleineiltados algoritinos estáticos e dinâmicos baseados ou adaptados 

a partir de estratégias de escaloiiamento bastante utilizadas na literatura. Os dois 

algoritmos estáticos iinpleinentados utilizam diferentes métricas para distribuir tarefas 

para o processadores. O primeiro deles simplesmente distribui as tarefas de forma 

igualitária entre os processadores. O seguiido utiliza a ferramenta Network Weather 

Service (NWS) para recuperar informações mais precisas sobre as características de 

uma dada máquina e sobre a rede, efetuando assim uma distribuição mais eficiente. As 

estratégias dinâmicas utilizam o modelo mestre-escravo e foram dividas em três grupos 

principais: (1) nas estratégias deste grupo o mestre distribui aos seus escravos blocos 

de tarefas de tamanho fixo, (2) neste grupo, foram iinplementadas seis estratégias 

diferentes, onde foi utilizada uma abordagem de redução de bloco durante a execução 

da aplicação, (3) a estratégia mestre escravo hieráq~iica, que utiliza uma topologia de 

processadores. O desempenho dos algoritmos foi analisado a partir da execução de duas 

aplicações reais com diferentes características e em diferentes ambientes de execução. 

Os resultados obtidos mostram a importâiicia de se escolher a estratégia adequada para 

uma determinada condição. 
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The perforinailce of SMPD (Siilgle Prograin Multiple Data) applications is strongly 

affected by load iinbalaiice. The use of a suitable load balancing algorithm is essen- 

tia1 to overcoine the effects of the iinbalance factors. The maiii objective of this worlc 

is to evaluate the performaiice of some load balancing strategies based on static aiid 

inaster-slave models. Static aiid dyilainic algorithins were implemeiited and adapted on 

well-lcnown scheduling strategies used in the literature. The two static algorithms im- 

plemented use two different metrics to distribute worlc. The first one simply distributes 

the taslts equally between machines. The second one uses the Networlc Weather Service 

(NWS) to talte more precise iiiforinatioii about the characteristics of a given machine 

and about the networlc. The dynamic strategies use the inastei-slave model and are 

divided in three main gronps: (1) the algorithm distributes worlc by using a fixed worlc 

block size, (2) in this group, six different algorithms were implemeiited reduciiig the 

worlc bloclc size during the execution iii order to have better performaiice by reducing 

the grain size of the worlc along the executioii tiine, (3) the algorithin distributes worlc 

iil an hieraschical fashion. The impact of the algorithins was ailalyzed by runiling two 

real applicatioiis with different parallel patterns o11 two different distributed environ- 

ments. The results show the iinportance of using proper load balancing strategies for 

specific eiiviroiiment coiiditioiis. 
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Capítulo 1 

Introducão Zb 

Aplicações paralelas poclein ser desenvolvidas seguindo-se dois modelos de programação: 

paralelismo de função, tainbéin conhecido como paralelisino de controle, ou paralelisino 

de dados. No primeiro, diferentes operações são executadas sobre conjuntos de dados 

distintos, enquanto que no segundo u n ~ a  única fuiqão atua sobre os dados. O pa.rale- 

lisino de dados apresenta maior facilidade de impleinentação, pois uin único progra.ma 

é executado em diversos processadores. Neste modelo, uma tarefa consiste na execução 

do código coinuin sobre uma fração do conjunto de dados. 

Quando uma aplicação utiliza o paralelisrno de dados em arquiteturas paralelas sem 

siilcroilisino no nível de instrução, é caracterizada coino sendo do tipo SPI\/ID (Szngle 

Program, A4ultiple Data). Neste tipo de aplicação, o inesino programa é executado 

de forina assíncrona nos diferentes processadores, manipulando coiijuiltos distintos de 

dados [55]. A facilidade na iinpleineiltação deste modelo, determinada priilcipalinente 

pela necessidade de controle sobre um único código executhvel, e a existência de uin 

graeilde número de aplicações do tipo SPMD [13, 16, 381 faz com que esse tipo de 

abordagem seja ainplaineilte utilizada. 

O deseinpenl-io de uina aplica,ção paralela do tipo SPMD pode ser prejudicado por 

diversos fatores que causam o desequilíbrio de carga, tais coino: a heterogeneidade 

da a.rquit et ura paralela adotada, o desconl-iecimeilt o da quantidade de processamei~to 

envolvida em cada tarefa, a criação dinâmica de tarefas, além da heterogeileiclade e da 

variação da carga externa à. aplicação nos diversos processadores em um ambiente de 

execução não dedicado. A adeqmda distribuição de tarefas entre os processadores é fm-  



danlental para ii~iniiniz~r o tempo de execução de uma aplicação SPNID e, consec~ueiite- 

mente, inaxiinizar a utilização dos recursos co1nputaciona.i~ disponíveis. A identifica@io 

desta distribuição ideal de tarefas caracteriza o problema de ba.lancea.mento de carga 

e a utilização de uma estratégia de balailceainento de carga adequada é fuiidamental 

para a redução dos efeitos dos diversos fatores de desequilíbrio [25, 27, 37, 52, 621. 

Nas últiinas décadas, foram propostas e implement adas muitas estrat égias para 

resolver o problema da inan~iteilção do equilíbrio de carga de uma aplicação SPMD. 

As estratégias de balailceainento de carga podem ser divididas basicamente em dois 

grandes grupos: estáticas e dinâinicas. Uma estratégia é dita estática cl~ianclo utiliza 

uma política de distribuição de tarefas que distribui as tarefas no início da execução 

da aplicação, sem levar em consideração possíveis deseq~~ilíbrios de carga que possam 

ocorrer durante a mesina. Já as estmtégias dinâmicas visam garantir o ecpilíbrio 

de carga. d~iraiite toda a execução. Para isto, utilizam políticas de distribuição ma.is 

elaboradas, associa.das, ou não, à políticas de transferência de tarefas. 

Além da grande variedade de estratégias de balailceainento de carga que podem 

ser iinpleinentadas utilizando-se as abordagens estática e dinâmica, os fatores exter- 

nos de desecpilíbrio, já mencionados, também representam uina grande dificuldade 

i10 momento de se definir qual é a estratégia mais adequada para uma determinada 

aplicação SPMD. Sendo assim, as características das tarefas de uma aplicação somadas 

as condições do ambiente de execução têm grande influência no desempenho de uma 

estratégia. Por este motivo, é de grande iinportância a realização de um estudo que 

avalie o desempenho dos algoritinos de balailceanlento de carga sob estas diversas cir- 

cuns t âncias. 

O paradigma mestre-escravo tem sido amplamente utilizado para resolver problemas 

de bala.ilceamento de carga. A utilização deste tipo de abordagem para iinpleinentar 

algoritmos de balailceainento de carga tem sido motivada pelos bons resultados apre- 

sentados e pela sua facilidade de impleineiltação [9, 26, 29, 31, 48, 491. E111 estratégias 

deste tipo, o processador inestre, que contém o conjunto inicial de tarefas, distribui 

blocos de tarefas para os seus escravos e toda vez que um escravo termina de executar 

o bloco recebido solicita um novo bloco ao inestre. Desta forma, o equilíbrio de carga 

tende a ser garantido pela envio de tarefas de forma proporcional à capacidade de cada 

piocessador escravo, através de uma distribuição sob demanda. 



Estratégias do tipo mestre-escravo podem apresentar algumas desvantagens. A 

centralização do controle em uin único ponto pode sobrecarregar o mestre e dificultar 

a iinpleinentação de uma política de tolerância a falhas. Além disso, a definição do 

tainanl-io do bloco de tarefas a ser eiiviado para um escravo tainbéin pode afetar o de- 

seinpenho do algoritino de balailceainento de carga e, conseqüenteinente, da aplicação. 

O objetivo priilcipal deste trabalho é avaliar o deseinpenl-io das estratégias de ba- 

lanceainento de carga. Uin tota,l de dez estratégias diferentes foram iinplementadas, 

sendo oito delas dinâmicas do tipo mestre-escravo e as outras duas do tipo estático. A 

análise de deseinpenho destas estratégias levou em consideração as características de 

cada uma das aplicações SPMD deseilvolvidas e dos ambientes onde as mesmas forain 

executadas. 

Para avaliar o desempenho das estratégias de balanceamento de carga em difer- 

entes cenários, foram utilizadas três aplicações SPMID distintas: uma aplicação física 

que calcula a dispersão térmica em meios porosos, uma aplicação da área de coin- 

putação gráfica para reilderização de imagens com a técnica de Ray Tracing e uma 

a.plicação sintética utilizada para siinular aplicações com diferentes características. Os 

experimentos realizados com estas aplicações tiveram como propósito a análise do de- 

sempeilho das estratégias c p n d o  se varia o teinpo de coinputação e o tainanho de 

cada tarefa e o número total de tarefas. Aléin destes fatores, a heterogeneidade de 

uma aplicação, determinada pelo teinpo de execução das suas tarefas, também foi 

levada em consideração. 

Os experimentos forain realizados em diversos ambientes coinputacioilais. No que 

diz respeito à arquitetura paralela adotada, estes experimentos forain conduzidos em 

um cluster e, posteriormente, ein um grzd computacional constituído por dois clusters 

geograficameilte dista.ntes. No cluster, onde os processadores eram todos hoinogêileos, 

eiifatizou-se a a.nálise do desempenho das estratégias de balanceainento de carga cluando 

os processadores possuíam OU não cargas externas à aplicação. Aspectos como o grau 

de concorrência por CPU e variação da carga externa no decorrer da execução cle 

uina aplicação tainbéin forain considerados. A siin~~lação de uin ambiente dinâmico de 

concorrência foi possível através de uma ferramenta geradora de carga externa, denomi- 

nada Playload [22]. Nos experimentos realizados no grzd, onde existe heterogeneidade 

apenas entre processadores de clusters distintos, optou-se por variar a capacidade dos 



canais de coniunicação entre os clusters. Para isto, foi utilizada a ferramenta TC 

( Trufic Control) qne permite a configuração destes canais. 

Outra questão considerada lia avaliação do deseinpeilho das estratégias de balance- 

a.inento de carga neste trabalho diz respeito ao tainanlio dos blocos em u n a  estratégia 

do tipo mestre-escravo. A necessiclade deste tipo de avaliação se deve ao fato de que 

o deseinpei~ho de uma aplicação pode ser diretamente afetado pelos desequilíbrios de 

carga gerados a partir da distribuição de blocos de tainanl-ios indevidos. Blocos de 

t ainanl-io pequeno podem necessitar de um número grande de envios, aumentando 

a,ssiin o teinpo de coinmlicação. Em contra.partida, blocos de tanlanl-io grande podein 

gerar deseq~iilíbrios de carga no final da execução da aplicação quando os últimos blocos 

forem enviados para alguns escravos, enquanto os demais podein ficar ociosos. 

Para tentar resolver este problema, foram propostas na literatura algunias variações 

da estratégia mestre-escravo cpe adotam lima abordagem de red~ição de bloco [33, 34, 

511. Nestas estratégias, os blocos iniciais possuem um taiiia.nl-io grande que vão se 

reduzindo gradativainente durante a execução, até que uin bloco conteilha a.peilas uma 

tarefa. Esta medida visa garantir possíveis desequilíbrios e, além disso, tirar do usuá.rio 

a responsabilidade por definir o tainanl-io do bloco. 

As estratégias Guided Self Schedulzng(GSS) [51] e Factorzng [33] são estratégias 

do tipo mestre-escravo com redução de bloco, propostas para anlbientes de memória 

compa.rtill-iada,. A estratégia Weighted Fuctorzng [34] consiste em unia va,riaçã da 

estratégia Fuctorzng, proposta para ambientes distribuídos, a cpal associa um peso a 

cada escravo como forma de definir a capacidade de processa.inento de cada um deles. 

A redução de bloco também é iinpleinentada nesta estratégia e o taina,nho dos blocos 

são definidos de acordo com o peso associado a cada escravo. 

Neste trabalho, todas as  estratégia,^ foram iniplementadas e avaliacla,~ com o a~ixílio 

do SAMBA-Grid [47], uma ferramenta que tem por finalidade facilitar a iinplementação 

e a execução de aplicações SPMD paralelas. Das dez estratégias avaliadas três já es- 

tavam disponíveis lia biblioteca de balailceameilto de carga desta ferminenta: a es- 

tratégia estática simples, que possui uma política de distribuição de ta.refas bem sim- 

ples, clividindo igualmente o conjunto inicial de tarefas entre todos os processadores; a. 

estratégia mestre-escravo com bloco fixo, onde o mestre sempre envia blocos de mesmo 

taina.ilho pa.ra os seus escravos; e a estratégia mestre-escravo hierárquico, que propõe 



uina topologia liieráquica de processaclores como forma de diiniiluir o tempo de coinu- 

nicação. As demais estratégias avaliadas coilsistein em variações destas. Uina variacão 

da estratégia estática impleineiltada foi a denominada estática coin NWS que, ein vez 

de distribuir a inesina q~mntidade de tarefas para todos os processadores, procura dis- 

tribuí-las de acordo coin a capacidade de processainento de cada um deles. Para obter 

a capacidade de processainento de cada processador, foi utilizada a ferramenta Network 

Weather Servzce (NWS) proposto por Wolslti [57], a q~ml permite a inonitoração de al- 

guns tipos de recursos computa~ioila~is, fornecendo previsões do comportainento destes 

no decorrer do tempo. As deinais estratégias do tipo mestre-escravo iinpleinentadas 

utilizam a a.bordagein coin redução de bloco. Além das estratégias GSS e Factoring, 

t ainbéin foram iinpleineilt adas a Weighted Factoring e mais três va.riações desta, onde 

forain utilizadas novas técnicas para definição do peso de uin escravo. Alguinas destas 

técnicas utilizam as medições fornecidas pelo N WS como par âinetro para auxiliar na 

definição do peso de cada escravo. 

Esta dissertação está organizada da seguinte fornia. No Capítulo 2, são apresen- 

tadas as ferraineiitas de apoio à impleineiltação, execução e avaliação das estratégias 

de balailceainento de carga: o framework SAMBA-Grid [4, 5, 471, que facilitou a im- 

pleinentação e avaliação de todas as estratégias testadas, o Network Weather Service 

(NTVS) [57], que possibilita a inonitoração de recursos computacionais, utilizado ein al- 

gumas estratégias para se to1na.r decisões para a distribuição de tarefas, o Playload [22], 

uina ferrainenta geradora de carga externa que possibilita a avaliação das estratégias 

em um ambiente diiiâinico de coiicorrêiicia, e o TC ( Trafic Control) [2], que possibi- 

litou a sinlulação de uma rede coin canais de coinuiiicação mais lentos. No Capítulo 

3, são apresentadas com detalhes todas as estratégias de balaiiceaineilto de carga iin- 

pleinentadas e avaliadas neste trabalho. No Capítulo 4, são apreseiltaclas as aplicações 

SPNfD utilizadas neste trabalho, caracterizaildo-as no contexto SPMD e explica.ndo o 

padrão de execução paralela de cada uina delas. No Capítulo 5, são apresentados os re- 

sultados dos experimentos e a a.nálise do desempenho das estratégias para as aplicações 

exploradas. Fiilalnieiite, no Capítulo 6, são apresentadas as coilclusões e perspectivas 

de trabalhos futuros. 

No Apêi~clice A, podem ser encontradas as tabelas com os tempos coinp-utacionais 

e alguiis dados estatísticos sobre as execuções das aplicações. 



Capítulo 2 

Ferrarnent as Utilizadas 

Neste ca.píttilo, serão apresentadas as ferra,inentaz; utilizadas neste trabalho. Na. Seção 

2.1, apresenta,-se o SAMBA-Grid, um framework que deu suporte ao desenvolviinento 

dos algoritinos de balanceainento de carga e facilitou a execução de aplicações paralelas 

do tipo SPMD. Na Seção 2.2, será apresentado o Network Weather Service (NWS), 

uma ferramenta para sistemas distribuídos que permite a moilitoração de recursos 

coinp~ita,cionais e que auxiliou na elaboração de novas estratégias de bala,ilceamento 

de carga. Na Seção 2.3, será apresentado o Playloacl, um gerador de carga externa 

que possibilitou maior diversificação dos experimentos coinputacioimis. Por fim, na 

Seção 2.4, há uina breve explicação sobre a ferramenta Trafic Control (TC), do Linux, 

utilizada para controlar o trafégo em redes. 

Uina aplicação SPMD é caracterizada por uma única função que opera sobre conjuil- 

tos distintos de dados. A execução das operações  definida,^ nesta funçã.o, sobre cada 

conjunto de dados, constitui uma tarefa desta aplicação. Sendo assim, uma aplicação 

SPMD pode ser caracterizada por três compoilentes: (a) um código único que é repli- 

cado para a execução das tarefas; (b) uma estratégia de balancea.inento de carga e (c) 

uma estrutura central (que inicia.liza e termina a aplicação, gerencia tarefas e controla 

a execução das outras partes). A primeira é específica a cada aplicação, inas as 0utra.s 

duas partes geralmente não são. Desta forma, aplicações do tipo SPMD podem ser 

modeladas por um framework. 



Franzeworks capturam decisões que sejam coinuns a todas as aplicações de uin 

dado doiníiiio [28]. Eles proinovein reusabilidade ein alto grau, pois não só as partes 

do código são reutilizadas, inas tainbéin a arquitetura da aplicação. 

Neste trabalho, a avaliação do desernpeilllo das estratégias de balanceaineilto de 

carga foi facilitada pelo uso de um framework deiioininado SAMBA-Grid [4, 51, que 

consiste em uina das adaptações da ferramenta SAMBA, proposta ein [47]. A versão 

SAMBA-Gricl permite o desenvolviinento e a execução de aplicações do tipo SPMD 

tainbém ein grzds coinputacionais, uma vez que a versão inicial permitia a execução 

apenas ein clusters. 

E importante ressaltar que, ein um framework, algumas partes são deixadas proposi- 

taliliente iilcompletas. Estas partes, chainadas hot spots, representam a diferença entre 

as aplicações distintas de uin mesino domínio. O deseiwolvedor precisa coinpletar estes 

hot spots para obter um prograina completo. Este processo é conhecido como instan- 

ciação do framework. Assim, o usuário típico do framework é uin desenvolvedor de 

aplicações. 

O framework SAMBA-Grid modela a classe de aplicações paralelas SPMD. Seus 

principais hot spots são responsáveis pela geração de tarefas, execução de uina tarefa e 

tratamento de res~iltaclos. O SAMBA-Grid permite ao deseilvolvedor de aplicações pa- 

ralelas utilizar diferentes algoritinos de balailceaineiito de carga, de uma inaileira plug- 

and-play. Conseqiieiiteineiite, possibilita a geração de versões distintas da aplicação 

para difereiltes estratégias de balaiiceameilto de carga sem custo de reprograinação. 

Este framework é ilustrado na Figura 2.1 através da especificação das suas classes e 

seus relacioi~amentos, usando uma notação gráfica baseada em UML [14]. Os iliétodos 

que definem os hot spots estão sublinhados. A seguir serão discutidas as principais 

classes no framework. 

A classe Mediador ativa e controla a execução da aplicação SPMD. Seu coinporta- 

meilto é defiiiido basicamente por dois inétodos: uin que inicialinente gera as tarefas 

e outro que trata os resultados da execução. O objeto mediador possui dois outros 

objetos: um repositório de tare£as e outro responsável pelo balanceainento de carga. 

A classe Repositórzo é responsável pelo gerencianleilto das tarefas a serem execu- 

tadas. O objeto repositório possui um coiijunto de zero ou inais tarefas. Seu com- 

porta.inento é definido por dois métodos principais, um para iilserção e outro para 



Figura 2.1: Estrutura do framework SAMBA-Grid. 

recuperação de tarefas. A organização existente no repositório (uina pilha) é iinple- 

inentada por uma subclasse da classe reposit ório. Outra estrutura pode ser ~~til izada 

iinpleinentando-se uma nova subclasse. 

A classe Tarefa representa uma tarefa da aplicação. Seu principal método é o 

responsável pela execução das  tarefa.^ - o código Gnico SPMD. Objetos desta classe 

precisam acessar o repositório, pois uma tarefa em execução pode gerar novas tarefas 

a serem inseridas neste. 

A classe Balanceamento de Carga é responsável pelo balanceamento de carga entre 

os processadores. Seus dois prii~cipais inétodos iinpleineiitain políticas de distribuição 

e transferêilcia de tarefas. Objetos desta classe possuem um canal de transferência que 

é usado para eilviar e receber  tarefa.^. Objetos de balanceamento de carga precisam 

acessar o iepositório para recuperar tarefas que serão executadas. Cada subclasse 

desta classe iinpleineilta uma estratégia diferente de balanceainento de carga. Quando 

o framework é iilstailciado, o usuário pode escolher uina destas estratégias ou iinple- 

inent ar uma nova. 

A política de distribuição é responsável pela forma como as tarefas serão distribuídas 

entre os processadores. Já a política de transferência é utilizada por algumas estratégias 

com o intuito de realizar a transferência de tarefas de um processador para outro, 

q~iaildo uin processador acaba suas tarefas e outros processadores ainda têm tarefas 

em seus repositórios. A composição destas dua.s políticas determina as ações em uma 



estratégia de balailceamento de carga. 

A classe Canal de Transferência fornece dois inétodos que serão usados para eiiviar 

e receber tarefas. Objetos desta classe precisam também acessa.r o repositório para 

recuperar tarefas que serão enviadas e inserir tarefas que serão recebidas. 

Os inétodos ExecutarTarefa() (o iiúcleo de uma aplicação), Gera,rTarefas() e Tratar- 

Resultados() são específicos de cada aplicação. Estes hot spots precisam ser implemeii- 

tados qua.iido uma nova aplicação SPMD é criada. 

Para estabelecer a coiniinicação entre os processos que executam uma aplicação 

paralela SPMD, o SAMBA-Grid utiliza a biblioteca MPI (Message Pussing Inter- 

face) [30, 431, que possibilita a troca de ineilsageils entre os processadores. O padrão 

MPI define uina biblioteca de fuiições que possibilitam trocas de dados entre proces- 

sadores. Essas fuilções iiicluein coinuilicação poiito-a-ponto, na cpal uma operação 

de envio é usada para iniciar uma trailsferêiicia de dados entre dois processos e uina 

operação de recebimeilto correspondente é usada para extrair os dados da estrutura 

de dados i10 espaço de memória da aplicação. O priilcipal objetivo do MPI é otiiliizar 

a coiliui~icação e a~uneiltar o deseinpeiiho de aplicações paralelas ou distribuídas em 

inácluiilas paralelas, como supercomputadores e cluster de piocessadores. 

Para possibilitar a execução de aplicações SPMD eni um grid coinputacioilal, a 

ferramenta SAMBA-Grid utiliza a infra-estrutura do middleware Globus Toolliit [44]. 

O Globus é um conjunto integrado de ferramentas de software que visam facilitar a 

criação de aplicações que possam explorar as capacidades availçadas de um grid. Para 

isso, dispõe de serviços tais como: subinissão e controle de processos, gereiiciaineiito e 

descoberta de recursos, protocolos de comunicação, serviços de escalonaineilto, proto- 

colos de autenticação, movimentação de dados e facilidades de acesso a dados remotos. 

2.2 Network Weather Service 

O NTVS é uin sisteina distribuído proposto em (571 que realiza o inoilitoraineiito 

periódico dos principais recursos de um sisteina coinputacioilal. Para isso, são registra- 

das medições e geradas previsões da situação destes recursos ao longo do tempo. Esta,s 

medições e previsões têm sido freqiiei-iteinente utilizadas como parâmetros para tomada 

de decisões em aJgoritmos dinâmicos de escaloiiaineiito. Em [7, 10, 20, 31, 35, 39, 53, 601, 



podem ser eilcontrados exemplos do uso do NWS com esse objetivo. 

Entre os objetivos básicos do NWS estão: monitorar alguns tipos de recursos com- 

putacioilais, fornecer uina previsão da disponibilida,de de um dado recurso inonitorado, 

utilizar ininiinainente os recursos dura.iite o processo de inonitoração (com baixo grau 

de intrusã.0) e estar sempre disponível quando uma medição for solicitada. 

O NWS informa dados estatísticos de acordo c0111 as variações que ocorrem em cada 

relatório cle sensoriaineiito, o que permite a requisição de uma previsão estatística da 

possível tendência de uina determinada n~áquina, para uina característica específica 

em um dado intervalo de tempo. 

2.2.1 Arquitetura do NWS 

A arquitetura do NWS é coinposta de três processos que a.tuam de forma distribuída 

e interagein entre si. São os seguintes: 

e Processo servidor de nome: Iinplementa um sistema de diretórios que é res- 

ponsável pelo registro de todos os outros componentes da arquitetura, a.lém de 

realizar a ligação destes com informações de contato de baixo nível (como o 

endereço IP dos componentes e identificação da porta de comunicação); 

Processo de estado persistente ou memória: Responsável pelo armazena- 

inento das meclições feitas pelos sensores; 

Processo sensor - Responsável pela coleta de informações sobre a disponibili- 

dade dos recursos sendo monitorados pelo NWS. 

Na Figura 2.2, siio apresentados três exemplos de configuração dos três proces- 

sos NTVS. Na configuraçiio 2.2(a), observa-se que existe uma. máquina exclusiva para 

executar o processo servidor de nome (SN) e uina para o processo de memória (M). 

Os processos sensores (S) inonitorain os recursos nas quatro máquinas restantes. As 

setas pontilhadas indicam registros de processos no servidor de nome ou a q~ial pro- 

cesso de memória um determinado sensor deverá se reportar quando desejar armazenar 

suas medições. As setas com dupla orientação (não pontilhadas) foram usadas apenas 

para representar a coinunicação entre os sensores quando estiverem sendo feitas inoni- 

torações de rede. Ein 2.2(b) nota-se uma pequena diferença, pois existem dois processos 



de ineinória e um deles está hospedado ein uma máquina. que execrita uin seilsor. Re- 

pare que uin seilsor armazena suas medições por meio de uin processo de ineinória e os 

deinais a.tmvés de outro. Uina configuração ma.is ceiltra.1izada pode ser observada em 

2.2(c) onde, em uma única ináquiila, estão residentes os três tipos de processo NWS e 

lias: deinais apeims os sensores. Neste caso, uina única ináq~iiila fica responsável pelo 

registro de processos e pela coleta das medições. 

Figura 2.2: Exemplos de coiifigurações dos processos NTVS. 

Cada uina destas configurações tein vantagens e desvailtageiis, ficando a cargo do 

adiniilistrador do sistema avaliar os benefícios que cada uina delas pode trazer. Não 

é objetivo deste trabalho fazer este tipo de análise e ein todos os experimentos foi 

utilizada uma configuração centralizada (Figura 2.2(c)), devido à ma-ior simplicidade 

apresentada por esta. 

2.2.2 Registro no Servidor de Nome 

Como foi visto a.iiteriorinente, o servidor de nome é respoilsável pelo registro de cada 

um dos processos que coilstituem a arquitetura, além de realizar a ligação destes coiii 

iilforinações de baixo nível, como endereços IP e a porta onde esse processo pode 

ser eilcoiltrado. Por isso, o endereço do servidor de nomes é o único que precisa ser 

conl-iecido por todos os processos da arquitetura, e todos os outros podem ser obtidos 

a partir dele. 

Os registros do NWS seguem o modelo do LDAP (Liyhtweiyht Directory Access 

Protocol) [32]. Neste modelo, os registros são feitos na forma de objetos que siio 

coilstituídos de uina série de atributos, cada uni coin um nome e uin valor. Cada objeto 



possui uni atributo naine que o identifica de forma única. Além disso, ca.da objeto 

possui o atributo objectclass, que especifica o tipo do objeto. Os deinais atributos são 

especificados de acordo com o tipo de objeto em q~~estão. 

O objectclass nwsHost, por exemplo, identifica um objeto que tem por objetivo 

registrar no servidor de nome a,s inforinações de uin processo NWS (servidor de iiome, 

memórias e seilsores). Os objetos de registros de processos NWS possuem também 

os seguintes atributos: hostType, zpAddress, owner, port, started, version, systemType, 

que representam o tipo de host registrado, o endereço IP do host, o usuário que iniciou 

o processo, a porta onde ele receberá conexões, a data em que foi iniciado, a versão do 

NWS e o tipo de sistema opera,cioiial que estão sendo tisa,dos. Na Tabela 2.1, eiicoiitra- 

se um exemplo de registro para cada tipo de processo NWS: uin servidor de nome, unia 

memória e um seiisor (401. 

naine :i108.par.inf.puc-rio.br:8090 
objectclass:nwsHost 
hostType :nameserver 
ipAddress :139.82.36.10 
owner : andre 
port 23090 
started :Mar19,2008-10:52:16 
version 212 .2  
systemType :Linux 
tiniestanlp :1205937706 
expiration :I205939596 

name :nOl.par.inf.puc-rio.br8050 
objectc1ass:nwsHost 
hostType :memory 
ipAddress :139.82.36.10 
owner :andre 
port 23050 
started :R;Iar19,2008-10:52:19 
version :2.12.2 
systenlType :Linux 
tin~estaiilp :I205037439 
expiration :I205939239 

name :n02.par.inf.puc-rio.br:8060 
objectc1ass:nwsHost 
hostType :sensor 
ipAddress :139.82.36.32 
owner :andre 
port :8060 
started :Mar19,2008-10:52:31 
version :2.12.2 
systenlType :Linux 
timestarnp :1205936551 
expiration :I205938351 

Tabela 2.1: Exemplos de objetos para registro de processos do NWS. 

2.2.3 Armazenamento das Medições 

O processo de estado persistente (ou simplesineiite memória) é o respoilsável pelo 

a,rinazeilainei~to das inedições feitas pelos seilsores instalados nos recursos inoilitorados. 

Para isso, ele oferece um serviço de arinazenameilto e eiivio de strzngs de texto que 

contêm as medições e um inarcador de tempo, que indica o momento em que essas 

medições foram realizadas. 

Quando o usuário deseja recuperar as inedições de uin recurso inonitorado, solicita 

ao servidor de nome e este identifica qual processo de ineinória armazena os dados 

coletados pelo seiisor que realiza esta monitoração. A coilfiguração mostrada na Figura 

2.2(c) apresenta uina vantagem lia recuperação de medidas, pois é ceiitralizada e os 

processos servidor de nome e de ineinória são únicos e estão hospedados lia mesma 



Coino as inedições do NTVS são usadas durante ~1111 interva.10 limitado cle tempo, e 

depois perdem sua validade, a memória armazena uma cl~~aiitidade 1iinita.cla de medições 

e as descarta assiin que um determiila,do número de registros de medições é alcançado. 

A e1iininaçã.o é feita usando-se uin sistema. de fila circu1a.r e o número de medições 

que deve ser a.rina,zeimda, o qual é determinado no niomento de criação do servidor de 

memória. 

2.2.4 Sensores e Recursos Monitorados 

Os sensores NWS registram objetos com objectclass do tipo nwsSkill. Um objeto deste 

tipo é registrado no servidor de nome com o objetivo de identificar que tipo de recurso 

uin sensos está inoiiitorando. Sendo assiin, um úiiico sensor pode ter vários registros de 

recursas no servidor de nome. Além disso, cada objeto nwsSkill possui um coiljuiito de 
(b 

atributos que indica a inaileira como a inonitoração do recurso será configurada. [40]. Na 

Tabela 2.2, ilustra-se um exemplo de um objeto nwsSkill que identifica a inoilitoraçã~o 

de CPU no processador 1102 .par .iilf.puc-rio. br . 

name :n02.par.inf.puc-rio.br:8060.c~~uMonitor 
objectclass:nm~sS1cill 
host :n02.par.inf.puc-rio.br:8060 
option :nice 
skillName :cp~iMonitor 
nice :O-to-lO-int 
timestamp :I205937451 
expiration :I205939251 

Tabela 2.2: Exeinplo cle uin objeto nwsSkill para identificar inonitoração de CPU 

Na Tabela 2.3, estã.0 listados todos os nwsSkills que s5io atualmente suportados 

pelo NWS [59]. Neste trabalho, foram utilizados apenas os skills cpuMonitor e tcpAdes- 

sageMonitor. 

O skill cpuMonitor inonitora a fração de CPU disponível para uin novo processo 

através da medição availableCpu e a fração de CPU dispoiiível para uin processo que 

já esteja em execução através da currentCpu [40]. Este skill possui o atributo nice cpe 

determina o nível de prioridade de uin processo dura.nte a inoiiitoraçã,~ da. disponibili- 

dade de CPU. Este atributo pode ser coafigurado com um valor inteiro de O a 10, de 

forma que O indica que se deseja monitorar a disponibilidade de CPU para um processo 

com um nível d t o  de prioridade. Assim, quanto maior o valor do atributo nice menor 



cpuMonitor Monitorar a fração de CPU disponível. 
avazlabilityMonitor Monitorar o tempo desde o último boot de uma. 

máquina. 
diskMonitor Monitorar o espaço disponível em disco rígido. 
startMonitor Registrar o número de segundos desde que 

últiino sensor foi posto em execução. 
fileSystemMonitor Monitorar o deseinpeiil-io de uin sistema de ar- 

quivos especificado. 
memoryMonitor Monitorar o espaço disponível em ineinória 

principal. 
memorySpeedMonitor Monitorar velocidade de acesso a memória 

(acesso randôinico ou seqiieilcia.1). 
tcpConnectMonitor Monitorar o tempo necessário pa.ra se estabele- 

cer uina conexão TCP com um host especifi- 
cado. 

tcpMessageMonitor Monitorar a largura de banda e a latência entre 
I pares de hosts. 

Tabela 2.3: nwsSkills disponíveis no NTVS. 

a priorida.de de uin processo. 

Para realizar as medições do tempo disponível de CPU, o sensor do NWS combina. 

inforinações obtidas através dos coinandos vmstat e uptime do Unix com medições 

ativas que são realizadas periodicamente. A disponibilidade de CPU é definida coino 

a fração de tempo de CPU que uin processo pode obter. 

Tipicamente, o comando uptzme reporta a carga do sistema coino uma média do 

núinero de processos na fila de prontos nos últimos 1, 5 e 15 minutos. Com isso, o serisor 

utiliza o valor determinado pelo uptzme para calcular o teinpo de disponibilidade da 

CPU para uin processo que seja. executado no inomento que a medição do uptim.e 

foi realizada. Da saída gerada pelo comando vmstat, o sensor considera os valores 

das medições do teinpo ocioso (idle t ime),  teinpo alocado para processos do usuário 

(user t ime) e do teinpo alocado para processos do sisteina. (system t ime).  Através da 

coinbinação desses valores, ele estima a fração de teinpo que a CPU estará disponível. 

C01110 esses utilitários geram seus relatórios baseados em variáveis internas do próprio 

Unix, eles não consomem in~iitos recursos, sendo uma forma relativamente não intrusiva 

de inediçgo. 

Os comandos uptime e vmstat desconsideram algumas inforinações que podem ser 



importantes para c1eterinina.r a disponibilidade de CPU, coino por exemplo as priori- 

dades dos processos. Por este motivo, para obter medições mais precisas, o sensor de 

CPU incorpora medições ativas em seus cálculos. Ele executa, periodicamente, uni pro- 

cesso cpu-bound que calcula a disponibilidade de CPU através da relação entre o tempo 

total de sua execução e o tempo em que ele ocupou a CPU. O sensor então compara 

esses dados com os valores obtidos com o uptzme e o vmstat e utiliza a inedição que 

estiver gerando o resultado mais preciso. Embora seja conheciclo que processos c p -  

bound são muito intrusivos, os autores desta ferramenta afirinain não sei sigiiificekivo 

o overhead ocasionado por estes processos nas inonitorações do NWS. 

Além disso, o sensor utiliza heurística para ajustar a freqiiência com que as medições 

ativas são realizadas, visando seinpre diminuir a interferência do sensor no sisteina. 

Enquanto as diferenças entre as inedições passivas se mantêm relativainente estáveis, 

as ativas vão sendo realizadas ein espaços de tempo maiores. Em sistemas estáveis, as 

medições ativas chegam a ser executadas apenas uma vez a cada hora, da mesma forma 

que, seinpre que há grande diferença entre estas, o sistema passa a realizar medidas 

ativas com mais freqüência [57]. 

O skill t cpMessaye~~on i to r  monitora a largura de banda (medição bandwzdthTcp) 

e latência (medição 1atencyTcp) entre cada par de inácpinas c10 sistema. O tanianl-io 

da meiisagein, do bu fe r  do socket de envio e recebimento, assim coino o tamanho 

dos ÓufJers internos usados em cada chamada de sistema s e n d o  e ~ e c v ( ) ,  podem ser 

parametrizados para cada sensor através dos atributos bufler e szze. 

Os sensores de rede do NWS se baseiam exclusivamente em medidas ativas. Cada 

medição se baseia em uina operação de rede cronoinetrada, coino o tempo para envio 

de mensagens de tainanho fixo ou o tempo necessário para estabelecer e desfazer uma. 

conexão TCP. Em intervalos regulares, cada sensor de rede se conecta com sensores 

localizados em outras estações e realiza uma ou mais séries de diferentes testes para 

coletar suas medições. Para conseguir inedições de desempenho ponto-a-ponto de qual- 

quer tipo, N sensores necessitam de N2 - N testes. Para evitar que isso interfira no 

desempenho geral da rede, os sensores são organizados de forma hierárquica, fazendo 

com que os seilsores tenlmn medições ponto-a-ponto de subgrupos representativos da 

população de sensores. E, através dos valores obtidos para esses subgrupos, é possível 

determinar o desempenl-io de um dado par de sensores 1571. 



É importa.rite ressaltar que as medições de rede fornecidas pelo NWS podem ser 

iilsuficientes para aplicnções com padrões de coinuilicação onde múltiplos nós coinpetem 

pelo mesmo link. Por exemplo, se dois pa.res de nós se coinuiicain, o NWS irá i11oilitora.r 

o desenipeilho de cada pa,r separadamente. Se os dois canais de coin~u~ica~ão têm algum 

link em comum, estas previsões serão muito otimistas, já. que a largura de banda deverá 

ser compartilha,da. A versão atual do NWS não resolve este problema, porque ca.rece de 

uma informação de topologia de rede que possibilite o conhecimei~to de quais links são 

coinpartilhaclos. Em [G] , foi impleinentada uma ferrainent a deiioniiiiada TOP OMON 

que utiliza a. infra-estrutura do NWS somado a uma topologia de rede que prevê este 

coinp~rtilhameiito de links. Os autores afirmam que esta ferra,meilta fornece uma 

medição mais precisa da disponibilidade dos canais de coin~inicação. No entanto, esta. 

ferramenta não está disponível para utilização pela comunidade acadêmica,. 

2.2.5 Controle dos Sensores 

Os skills operam de a.cordo com os objetos registmdos com objectclass do tipo nwsCon- 

trol, os q u i s  defiilein a freqüência e a duração dos experimentos. Diferentes controls 

suportam diferentes skills, e cada control tem um conjunto de opções de configuração 

que pode ser usado para guiar sua operação [4O]. OS coiitroles presentes at~mlineilte 

no NWS são: 

Clique: Este coiitrole coordena medições entre um conjunto de seilsores do NWS, 

cl-iamados de membros do clique. Esses membros se revezam fazendo medições, 

e só pode liaver um membro realizando medições de ca.da vez. Isso é útil para 

evitar coiicorrência quando são realizadas inedições das condições da rede entre 

ináquina,~. Esse controle pode ser usado tanto com a skill tcpConnecth4onitor 

q~miito com a tcph4essageMonitor. Ele possui o atributo member:2-to-100-sensor, 

que indica que devem ser especificados de 2 a 100 seiisores do NWS como membros 

participantes do clique e o atributo period:O-to-1-int, que indica o número de 

segundos entre tentativas de conexões entre dois pares de nós. 

Periodic: Este controle pode ser utilizado com qualquer uma das skills qualido se 

deseja coletar inedições em tempos fixos. Possui o atributo opcioiial period:O-to- 

1-int que permite especificar a freqiiêilcia com que as inedições serão redizadas. 



Na Tabela 2.4, pode ser observado um objeto que descreve uin nwsCont~-01 do tipo 

clique, indicaido que o processador n00.par.inf.puc-iio.br se conlunica apenas com os 

processadores de sua clique para realizar inonitorações de rede (skills tcpConnectiVfo- 

nitor e tcpMessageMonitor) . 

liame :iiOO.par.iiif.puc-rio.l~r:8060.clique 
objectc1ass:nwsControl 
contro1Nanie:cliqie 
host :nOO.par.inf.puc-rio.br:8060 
option :member,period 
sltillName :tcpCoimectMonitor,tcpn/IessageMoiiitor 
meinl~er :2-to- 100-seiisor 
period :O-to-1-iiit 
timestainp :I205935651 
expiratioil : 1205937451 

Tabela 2.4: Exeinplo de uin objeto nwsContro1 para controle de uma cliq~~e. 

Uin objeto denominado nwsActivity tainbéin deve ser registrado no servidor de 

nome. Este objeto a.ssocia uma skill a um determinado controle (nwsControl), com o 

objetivo de configurar a moilitoração do recurso. Na Tabela 2.5, pode ser verificado um 

exenlplo de uin objeto nwsActiuity. Observa-se que a atividade de inonitoração de CPU 

(skill cpuA4onitor) no processador n00.par.inf.p~~-rio.br é controlada pelo nwsContro1 

do tipo periodic, deterinimndo que as inedições relacionadas à CPU serão coletadas 

a cada cinco segundos (period). O atributo resource identifica os tipos de inedições 

coletadas por esta atividade. 

name :CPU-nOO.par .inf.pnc-rio. br 
objectc1ass:nwsActivity 
coiitro1Name:periodic 
host :nOO.par.inf.puc-rio.br:8060 
option :period 
resource :availableCpu,currentCpu 
skillName :cpuMonitor 
period :5 
timestaiiip :I205934754 
exoiration :I205936554 

Tabela 2.5: Exemplo de um objeto nwsActivity 

O registro de uina clique também fica arinazenado na forma de objeto do tipo 

nwsActivity. Este objeto especifica, além dos membros da clique, as inedições coletadas 

(largura de banda e latêilcia), o tainanl-io dos pacotes de envio e o período de execução 

dos experimentos. Na Tabela 2.6, pode ser observado um exemplo deste objeto. 



ob jectclass:iiwsActivity 
controlNa.ine:clique 
host :i~OO.par.inf.puc-rio.br:8060 
option :size,period,meinber 
resource :bandwidtliTcp,lateiicyTcp 
sltillNaine :tcpMessageMoilitor 
size :32 
period :1 
member : i~00.par.iiif.puc-rio.br:8060, n0l.par.iilf.p~~-rio.br:8060, n02.par.inf.puc-iio.br:8060 
cycleTime :O 
timestainp :1205949541 
ex~iratioil :I205951341 

Tabela 2.6: Exemplo de ~iin objeto nwsActivzty do tipo cliqne. 

2.2.6 Recuperação de Medições e Previsões 

Toclas as medidas coletadas e calculadas por um seilsor são arinazeiladas em arq~livos. 

Estes arcl~iivos ficam hospedados no processador que contém o processo de memória 

responsável por gua.rdar os dados deste sensor. Além disso, os a.rq~~ivos são identi- 

ficados por objetos do tipo nwsseries que descrevem o conteúdo de cada um deles, 

especifica.ndo o tipo de medida nele contido e a q~mis processadores esta medida está 

rehcionada. Na Tabela 2.7, é mostrado uin exemplo de um objeto nwssezies que 

identifica um arcl~iivo de séries que armazena a disponibilidade de CPU para uin novo 

processo ( available Cpu) a ser executado no processador n02.par.inf.puc-rio.br. 

objectc1ass:nwsSeries 
host :ii02.par.iiif.puc-rio.br:8060 
label :CPU-Fraction 
resource :availableCpu 
activity :CPU-n02.par.inf.p~~-rio.br 
option :nice 
ilice :O 
inemory :ilOl.par.inf.puc-rio.br:8050 
timestamp :I205934756 
expiration :I205943756 

Tabela 2.7: Exemplo de um objeto nwsserzes. 

O NWS disponibiliza, além das medições coletadas, uma consulta de previsões (fore- 

cast) que inclican~ o comportamento f~ituro de um recurso monitorado. A n~etodologia 

de previsão utilizada pelo NWS a.ssuine que o deseinpenho de cada recurso pode ser 

medido q~~ailtitativaineilte. Definir uma previsão de forma qualitativa, indicando que 

um recurso vai estar mais ou menos sobrecarregado no f~ituro, pode não ser suficiente 

para o desenvolviinento de um escalona~nento efetivo. Por este motivo, a.s previsões do 



NWS são calculadas com base em registros históricos que clescrevein o coinporta.iiieilto 

do recurso durante uin período de tempo passado, fornecendo também a inargeiii de 

erro associada. a cada previsão. Em [58, 591, são apresentados estudos sobre o método 

utilizado para calcular as previsões do NTVS e são feitas aiiálises para 1nostra.r que estes 

cálciilos não são ii~trusivos. 

Além da coilsulta de registros e inedições/previsões via liilha de comandos pelo Shell 

Linux, o NWS fornece uina API (iiws-api.h), iinplementada na liilguagein C, onde o 

usuá.rio dispõe de inétodos que capturam as inedições e previsões coletadas. Assim, 

uma aplicação que iiicluir esta API poderá. facilineiite acessar os dados registrados pelo 

NWS. Neste trabalho, esta API foi utilizada com o objetivo de obter as medições que 

auxiliem nas decisões de balaiiceainento de ca,rga. 

Playload 

Para se fazer uma análise coilsistente do deseinpeiiho de uni a.lgoritino de ba1ancea.- 

mento de ca.i-ga, se faz necessária a realização de experiineiltos ein diversos ambientes 

de execução. Uni ambiente de execução está relacioilado aos aspectos físicos do sistema 

coinput acioilal na. qnal uma ap1icaçã.o será execiit ada, tais como , velocidade de CPU , 
ineinória, latêiicia de rede, etc. 

A velocidade de CPU pode ser coiisidera,da um dos fatores inais iinportaiites cleiltro 

de uin sistema coinputacioiial. Sendo assim, o coinpaitilhameilto deste recurso por um 

grupos de processos pode afetar significativamente o desempenho de cada uin destes 

processos. O grau de coiicorrêiicia por este recurso pode sofrer grandes va.riações, unia 

vez que iiovos processos podein ser iniciados, eilq~iailto que outros podein terininar de 

executar suas operações. 

Uma ava.liação inais ampla sobre uina estratégia de balaiiceameiito de carga deve ser 

feita por meio da realização de experiinentos em ambientes dinâmicos de coiicorrência. 

Para reproduzir este tipo de ambiente foi utilizada a ferramenta Playloacl [22],  que 

iinpleinenta a técilica deilominada load trace playback em sistemas Uilix. O Playloacl 

tem por objetivo reproduzir, em um processador, a variação de carga de trabalho 

coletada a pa.rtir de uin outro processador. Para isto, inoilitora a média de carga 

de uin processador e registra estes valores ein um arquivo de traces, o qual reflete o 



histórico da variação da carga neste processador durante uin deteriniilado período cle 

tempo. Assim, este arquivo servirá como entrada para o Playload quando o usuário 

desejar reproduzir esta mesma variação de carga e111 uin outro processador [41]. 

O Playload foi implemei~tado na 1iiigua.gein C e utiliza grupos de processos que 

executam loops para simdar o histórico da variação de carga, definido em um a.1-quivo 

de traces. Além disso, esta ferramenta pode ser configurada para operar no modo time- 

based, onde uma determiilacla coiifiguração de carga persiste apenas por um período 

de teixpo pré-definido no arquivo cle traces, ou no modo work-based que considera 

a existência de cargas externas aos processos gerados pelo Playload e persiste com 

uma determii~ada coilfiguração de carga eilcluanto o trabalho definido por esta não for 

fiiializado. 

Em [42], são disponibilizados diversos arcluivos de traces coletados de algumas 

ináquiims do cluster de uin laboratório da universidade de Chicago, nos Estados Unidos. 

Cada trace tem uma característica particular e é classificado segundo dois parâinetros. 

O primeiro se refere ao consumo inédio de CPU e o segundo à variação deste con- 

sumo no decorrer do tempo. A Tabela 2.8, define as coinbiilações possíveis destes dois 

pa.râmetros, o que caracteriza cada tipo de trace. Cada trace é representado por duas 

letras, a primeira iiidicando o load averaye da CPU (L - low ou H - high) e a seg~mda, 

a variação da carga (L - low ou H - high). Uin trace é considerado com load averaye 

baixo ( L )  cluai~clo tem valores compreendidos entre 0,046 e 0,25, e alto (H) quaildo seus 

valores estão entre 0,96 e 2,28. Já a variação de carga em um trace é dita baixa (L) 

quando está entre 0,05 e 0,16, e alta (H), entre 0,28 e 0,57. 

Tabela 2.8: Tipos de traces. 

Tipo do Trace 
LL 
LH 
HL 
HH 

A ferrainenta Playload também foi utilizada por [61] com o objetivo de asaliar 

o desempeiilio dos algoritinos de escaloilaineilto em um ambiente de execução não 

exclusivo. Os autores selecionaram alguns tipos de traces, clispoilibilizados em [42], para 

reproduzir uin ambiente diilâinico com a execução de cargas externas à sua aplicaqão. 

Significado 
Baixo consumo de CPU e ba.ixa. vmiação de carga. 
Ba.ixo consumo de CPU e alta variação de carga. 
Alto consumo de CPU e baixa variação de carga.. 
Alto consumo de CPU e alta variação de carga. 



Control (TC) 

As versões mais recentes do núcleo do sistema Liilux oferecem uin grande conjunto 

de funções de controle de tráfego de rede, conliecidas como TC (Trafic Control) [2]; 

capazes de configurar o coinpartilhainento das filas de eilvio de pacotes das iiiterfaces 

de rede. O controle é composto pelos seguintes coinponentes conceituais: disciplinas 

de escalona.ineilto, classes e filtros de classificação e policiamento. Cada iilterface de 

rede tem uma fila associada, que por sua vez tem associada u n a  classe e sua política 

de escaloiianleilto. O escalonainento pode definir novas classes, cada uma com iiina 

política distinta de escalonainento, em uma estrutura de escalonainento hierárquico, 

onde as classes folhas na hierarquia são responsáveis pelo escalonainento de pacotes 

a elas pertencentes. Filtros de classificação são utilizados para distinção de um pa- 

cote e sua distribuiçã.~ nas diversas classes, a.s quais podem ter associa.das a.ções de 

policiaiiiento e inoldagein de tráfego. 

O T C  permite decidir a forma com que os pacotes devem ser enfileirados e cluando 

eles devem ser descartados, por exemplo, em uma situação em que o tráfego excede um 

certo limite. É possível também definir a ordem de envio desses pacotes, aplicando-se 

prioriclacles aos fluxos e, por último, retardar o envio de alguns pacotes para limitar a 

taxa cle dados do tráfego de saída. Executadas todas essas operações, cada pacote pode 

ser entregiie ao driver da iilterface para a tra.nsmissão pela rede. Com este conjunto de 

ferramentas, é possível configurar vários tipos de políticas para o esca.loilainento dos 

pacotes, distribuídas em uina estrutura hierárquica. 

Neste trabalho, serão utilizadas apenas as funções do TC responsáveis por embutir 

retados nos envios de pacotes. Nos experimentos executados no grid coinputacional 

formado por dois clusters geograficamente distantes e com uni canal de coimmicação 

inter-cluster bastante rápido, o TC foi utilizado para einular canais de coinuiiicação 

com latências de rede mais elevadas. O objetivo dessas intervenções lia rede foi possi- 

bilitar uma análise do comportainento das estratégias de balanceainento de carga em 

anlbientes com canais de coiniinicação mais lentos. 



Capítulo 3 

Estratégias de Balanceamento de 

Carga 

O objetivo de um algoritmo de balailceaineilto de carga, dependendo do contexto no 

qial  está inserido, é equilibrar a carga dos nós em um sistema distribuído ou controlar 

a ca.rga. de uma ap1icaçã.o nos diversos piocessadores de uin aSinbieiite paralelo. Neste 

ultimo contexto, os algoritmos diferenciam-se pelo modelo de progra.inação pa.ralela 

adotado na aplicação: paralelisino de controle ou de dados. Existem, portanto, algo- 

ritmos projetados para balancear a carga de aplicações definidas com paralelisino de 

controle e otitros projetados para controlar paralelisino de dados. Neste trabalho, todas 

as estratégias de balanceainento ava.liadas visam a man~itenção do equilíbrio de carga 

para aplicações com paralelismo de dados do tipo SPMD (Siilgle Prograin, Multiple 

Data). 

Neste capítulo serão apresentadas as estratégias de balanceainento de carga avali- 

ada ,~  neste trabaho. Conforme já foi mencionado, o desenvolviinento dos algoritinos cle 

balanceaineilto de carga e a realização dos experimentos tivera,m suporte da ferramenta 

SAMBA-Grid. Das estratégias avaliadas, três delas já estavain disponíveis na biblioteca 

de balanceaiiiento de carga desta ferramenta (Estático Simples, Mestre-Escravo coin 

Bloco Fixo e Mestre-Escravo Hierárqiiico), outras três foram iinplementadas de acordo 

com propostas apresentadas na literatura (GSS, Factorzng e Wezghted Factorzng Sim- 

ples) e as últimas quatro foram propostas e impleineiltadas neste trabalho (Estático 

com NWS, Weighted Factorzng com NWS Estático, Wezghted Factoring coin NWS 



diizâ.nlico e Weighted Factoring with Dyn.amic Feedback). Este capítulo está organi- 

za.do da seguinte forina: na Seção 3.1, serã.0 apresentadas as estratégias estáticas e na 

Seção 3.2 as  estratégia,^ c1iilâinica.s. 

Estratégias Estáticas 

3.1.1 Estático Simples 

A estratégia de balai1ceaineilto de carga estática simples é considerada a ma.is trivial, 

pois é caracterizada apenas por uma política de distribuição que divide igualmente o 

coiijuiito inicial de tarefas eiltre todos os processadores. Esta divisão é feita no início 

da execução e não há uina política de transferêilcia que permita a troca. de tarefas entre 

os processadores para reduzir os efeitos dinâmicos de desequilíbrio de carga. 

A vantagem desta política é a baixa coinuilicaçizo eiltre os processadores, uma vez 

que, em uin sistema formado por N nós executando uma aplicação que não gere novas 

t arefa.~, serão necessários apenas N envios cle tarefas. A desvantagem é facilmente ob- 

servada. quaiido executamos esta estratégia em uin ambiente não exclusivo. A presença 

de cargas externas à. aplicação ocasiona desbalanceainentos deixando alguns proces- 

sadores ociosos enquanto outros estão sobrecarregados. 

A impleiileiitação deste algoritmo utilizou como parâinetro de ativação apenas o 

host da ináquiiia que contém o conjunto inicial de  tarefa.^. 

3.1.2 Estático com NWS 

Visando dimiiiuir o impacto da presença de cargas externas sobre uin algoritino de 

balailceaineilto de carga estático simples, foi iinpleineiltado, neste trabalho, uma versão 

deste algoritino, deaoiniiiado Estático com NWS, que utiliza o Network Weather Seruice 

(NWS), apresentado no Capítulo 2. 

A única diferença eiltre os dois a.lgoritinos estáticos está na forina da divisão do con- 

junto inicial de tarefas eiltre os processadores. O estático com NWS divide o coiljuiito 

inicial de tarefas de acordo com uin peso associado a cada processador. Este peso é 

definido pela velocidade de processainento de uma máquina e pela sua disponibilidade 

no inomento da distribuição. 





3.2 Estratégias Dinâmicas 

Neste trabalho, todas as estratégias de balanceaineilto de carga dinâinicas iinpleinen- 

tadas são do tipo mestre-escravo. Na literatura podem ser encontrados diversos tra- 

balhos clue uti1izara.m esta abordagem de forina bastante eficiente no escalonainento de 

tarefas [9, 26, 29, 31, 48, 491. Ein uina estratégia do tipo mestre-escravo, o processador 

inestre, que possui o conjunto inicial de ta.refas, distribui para os seus processadores 

escravos blocos de tarefas para que estes os executem. Toda vez em que uin escravo 

termina de exec~itar uin bloco recebido, solicita um novo ao mestre. Este processo 

se repete a,té que não existam mais tarefas pendentes de execução no repositório de 

tarefas do inestre. 

Conforme inencionado no Capítulo 2, na ferramenta SAMBA-Grid, uina estratégia 

de balanceaineilto de carga é coinposta por uma política de distribuição e uma política 

de transferência de tarefas. A maioria das iinpleineiita,ções de estratégias do tipo 

mestre-escravo são iinpleinentada,~ a.penas por uma política de distribuição, uma vez 

que o balanceamento de carga tende a ser garantido pela abordagem de distribuição 

sob demancia, a qual visa garantir que escravos não fiquem ociosos enq~ia,nto outros 

estão trabalhando. 

De acordo com o tamanho do bloco enviado por uin inestre aos seus escravos pode- 

se ter i n~~ i t a s  variações de uma estratégia do tipo mestre-escravo. Observando essas 

variações foi iinpleinentada neste trabalho uma política de distribuiçã.0 mais flexível: 

onde uin pariiinetro de entrada define a forina de distribuição dos blocos de tarefas 

dura.nte a execução de uina aplicação SPMD. Para isto, a política de distribuição 

foi impleinentada por apenas uin código fonte não havendo a necessidade de gerar 

uin código exec~itável (código de aplicação + código da política de distribuição + 
código gerenciador de repositório) para cada uina das variações de mestre-escravo. 

Vale ressaltar que esta unificação não gerou overhead significante sobre ileill~~iina das 

variações cle mestre-escravo conteinpladas nesta política de distribuiçã.0. Nas Subseções 

3.2.1 e 3.2.2, serão apresentadas todas estas variações de mestre-escravo. 



3.2.1 Mestre-Escravo com Bloco Fixo (MEBF) 

Iinpleineiltacla em [9, 29, 31, 471, a estratégia Mestre-Escravo com Bloco Fixo (MEBF) 

é a forina mais simples de uma estratégia do tipo inestre-escravo. Neste algoritino, 

os blocos cle tafefas que o inestre envia para um escravo é seinpre o mesmo dura.nte 

a execução da aplicação, salvo no final da execução cpando o inestre envia as últimas 

tarefas clisponíveis. 

Vale lenlbrar, que no MEBF o processador que hospeda o processo mestre tainbéin 

pode hospedar uin processo escravo com o objetivo de evitar a perda de recursos 

coniputacionais. 

O priilcipal problema desta estratégia é a dificuldade na definição do uin tainanho 

ideal do bloco de tarefas destiimdo a cada escravo. Quanto menor for o tainailho do 

bloco mais envios de tarefas serão ile~ess~rios, o que pode implicar em ~iin aumento do 

tempo de conlunica~ção entre o mestre e seus escravos. No eiitanto, quanto nmior for o 

tainanl-io do bloco inaior a probabilidade de ocorrerem desequilíbrios de carga no final 

da execuç5.0. Este desbalanceamento pode acontecer após o envio do ultimo bloco de 

tarefas, pois o escravo que recebeu este bloco poderá ficar sobrecarregado encliianto os 

demais estarão ociosos. 

3.2.2 Mestre-Escravo com Redução de Bloco (MERB) 

Conforine mecioilado, a definição do tanianho do bloco não é uma tarefa sinlples. A 

partir deste press~~posto forain iinpleinentadas as estratégias que forain deiloinina.das 

neste trabalho como sendo do tipo Mestre-Escravo com Redução de Bloco (MERB). 

A idéia principal destas estratégias é distribuir blocos de ta.nla.nho inaior no início da 

execução e, à medida que o inestre recebe novas solicitações de ta.refas, o ta.inanho dos 

blocos vai reduzindo gradativainente até o final da execução da aplicação. O objetivo 

principal é diiniiluir o overhead de coin~micação, sem gerar desbalanceaineiitos e tirar 

do usuário a responsabilidadede por definir o tainanho do bloco. Em [33, 34, 511 podem 

ser encontradas iinplemeiltações e análises de estratégias de balailceaineilto de carga 

deste tipo. Nas Subseções 3.2.2.1 a 3.2.2.6, serão apresentadas as estratégias do tipo 

mestre-escravo coin esta cara,cterística. 



3.2.2.1 MERBI - Guided Self-Scheduling 

Proposta em [51], o Guided SeZf-Scheduling (GSS) consiste em uma estratégia do tipo 

mestre-escravo com redução de bloco, originalmente proposto para sistemas de inemória 

compartilhada, na q~ml o tamallho do i-ésiino bloco Bi de tarefas destinado a um es- 

cravo é definido pela Fórmula 3.2, onde i indica o número da solicitação, P o número 

de processadores escravos e N o coi-ijunto inicial de tarefas. Observe que, a cada novo 

ei-ivio, um bloco cont éin 11 P das tarefas reii-ianescent es no mestre. 

A Tabela 3.1 niostra o tamanho dos 14 primeiros blocos destinados aos escravos a 

cada solicitação de tarefas ao inestre. Foram considerados neste exeinplo 100 tarefas 

(N = 100) e 4 processadores escravos (P = 4). 

Tabela 3.1: Taina.sihos dos blocos de tarefas na estratégia GSS. 

3.2.2.2 MERB2 - Factoring 

Apresentada em [33], também inicialmente para sistemas de inemória compartilhada, 

a estratégia mestre-escravo Factorzng distribui as tarefas a partir de lotes forina.dos 

por P blocos de mesmo tainanl-io, onde P é o iiúmero de processadores escravos. O 

tainanl-io de uni bloco B, dentro do i-ésimo lote é definido pela Fórinula 3.3, onde 

i indica o i-iúinero de ideiitificação do lote vigente, p o processadoi escravo qxle irá 

receber o bloco e N o coiljui~to inicial de tarefas. Assim, a cada P req~iisições por 

tarefas o identificador i do lote será increinentado e os blocos deste lote reduzirão de 

tamanho em relação aos blocos do lote a.nterior. Todos os blocos de uni mesmo lote 

terão sempre o mesmo tainanl-io. Na prática, um novo lote deve conter a metade das 

tarefas reinanescentes no mestre. 



A Tabela 3.2 mostra o tainanho dos blocos (B,) destiilados aos escravos (p) a cada so- 

licitação de tarefas recebida pelo inestre, a partir do lote vigente i. Foram considerados 

neste exemplo 100 tarefas (N = 100) e 4 processadores escravos ( P  = 4) .  

Tabela 3.2: Ta.inaiil-ios dos blocos de tarefas na estratégia Factoring. 

3.2.2.3 MERB3 - Weighied Factoring Simples 

Proposta em [34] a estratégia Weighted Factoring Simples é uma va.riação da estratégia 

Factoring para uin sistema de in~dticomputadores. Nesta estratégia, o ta.inanlio de um 

bloco dentro de uin lote é determinado na proporção de uin peso associado a cada 

escravo p e não como uin valor constante, conforine a estratégia Factoring. O tainanho 

do bloco é determimdo pela Fórinula 3.4. 

Na Tabela 3.3, é possível verificas o tainanho dos blocos distribuidos para 4 pio- 

cessadores escravos ( P  = 4)  durante a execução de uma aplicação com 100 ta.refas 

( N  = 100). Cada escravo p possui o seguinte va.lor de clock: escravo1 = 400 Ml-iz, 

Tabela. 3.3: Tanla.nhos dos blocos de tarefas na estratégia Weighted Factoring Simples. 

Assim como a estratégia Factoring, na fórinula que calcula o tainanl-io B p  de um 

bloco, o índice i determina o lote vigente de  tarefa.^. Nota-se que para i = O tem-se 

um lote de tamanho N / 2 ,  para i = 1, um lote de tainanho N / 4  e assim por diante. Os 

autores deste algoritino incremeiitam o valor de i a cada P requisições de tarefas ao 

inestre. No entanto, esta medida pode não ser eficiente quando um mestre têm muitos 



escravos (valor alto de P ) .  Neste caso, o mestre ficará milito tempo distribuindo 

tarefas dentro de uni mesmo lote, o que pode gerar desbalanceinaiitos de carga, pois o 

inestre distribuirá blocos de t ama.iilio grande dura.iit e um longo período de tempo. Este 

problema poderá ser agrava.do em um ainbieiit e não dedicado ou heterogêneo, uma vez 

que escravos menos capacitados poderiam estar recebendo blocos maiores do que seriam 

capazes de exec~ttar. Depois da realização de alguns experimentos foi confirmada esta 

deficiência. e a iinpleineiitação desta estratégia seguiu uma outra abordagem, coiiforine 

será apresentado. 

O Algoritmo 1, a.preseiitado de forma siinplificada, iinpleineilta esta estratégia. Este 

algoritmo será executado todas as vezes que um escravo solicitar tarefas ao inestre. O 

peso (W,) refere-se à velocidade de processameiito de um escravo p obtida a partir 

do arquivo de sistema /proc/cpuinfo que fornece, entre outras informações, o clock da 

CPU ein MHz; P é o iiíiinero de escravos; N é tota,l de tarefas do conjunto inicial 

de tarefas e PercTar, é o percentual de tarefas destinado a um escravo 13, o q~ml  é 

calc~tlado apenas no inicio da execução, a partir c10 peso TV,. No inicio cla execução 

IDlote = 1 e tamanhoDoLote = 0. 

Observa-se que, neste a.lgoritino, a vigência de um lote não está mais a,ssocia~da ao 

- - - -- - -- 

i início 

número de requisições feitas ao inestre. O tallianho de um lote é calculado através 

da fórin~ila descrita na terceira liiilia do algoritino e todas as vezes que um escravo 

solicita tarefas ao mestre é debitado do lote vigente a quantidade de tarefas enviadas 

(sétima liiilia do algoritino). Quando o lote vigente estiver vazio (verificação feita na 

segunda linha do algoritino) será recalculado o tamanho do próximo lote que, coiiforine 

observado, reduz exponeilcialinent e. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

se ta~nccnhoDoLote <= O então 

1 tamanhoDoLote t r(1/2)IDZote x N] ; 
tamanhoInicialDoLote c- tamanhoDoLote; 
IDlote c- IDlote f 1; 

bloco t- tanzanhoInicialDoLote x PercTarp; 
tamanhoDoLote +- tamanhoDoLote - bloco; 
retorna bloco; 

9 fim 

Algoritmo 1: Algoritmo Weighted Factoring Simples 



Esta estratégia é interessante pois o peso VKp possibilita uina mell-ior definição dos 

blocos, considerando a velocidade de processainento de cada processador. No en- 

ta.iito, este peso pode nã,o refletir a capacidade real de processainento dos processadores 

quando estes não estiverem dedica,dos a exec~qão da aplicação SPMD executada. Ainda 

que uin processador tenha uin valor alto de clock, a presença de carga externa diminuiria 

a capacidade de processainento e isto não seria refletido na definição do peso, podendo 

gerar clesbalanceainent os. 

3.2.2.4 MERB4 - Weighted Factoring com N W S  Estático 

A estratégia Weighted Factoring com NWS Estático, proposta e iinpleinentada neste 

tabalho, é uina versão do MERB3 que utiliza os valores de disponibilidade de CPU, 

fornecidos pelo NTVS, como pariimetros para definir o peso W, de cada processador 

escravo. Este peso é calculado pela fórmula T/V, = clockCpíl~~ x availableCpu,, onde 

clockCpzip é O valor do clock do escravo p obtido a partir do arquivo de sistema do 

Unix /proc/cpuinfo e availableCpu, é a medição NWS que fornece a fração de clocks 

dispoiiíveis pa.ra um novo processo a ser executado no escravo p. 

A fiilica diferença deste algoritino de balanceamento de carga para o MERB3 é 

forma de definição do peso de cada processador. Conforme já foi mecionado, apenas o 

valor do clock pode não ser suficiente para determinar a capacidade de processameilto 

de um processador cl~lando executamos uma. aplicação em um ambiente não exclu- 

sivo. Nesta estra.tégi o desbalanceamento pode ser ininiinizado com a utilização do 

parâinetro availableCpu, pois, desta forma, cada processador tende a receber o bloco 

de tarefas que é capaz de executar. 

Embora a utilização da inedição NWS availableCpu ininimize o desbalanceainento 

de carga., o fa.to do cálculo do peso WP ser feito apems no início da execução da ap1icaçã.o 

pode não ser o suficiente para retratar a situação de um processador no decorrer do 

tempo . Freclüent einent e, em um ambiente não exclusivo, processos são iniciaclos e 

fimlizados. Desta forma, a inedição availableCpu obtida no início da execuçgo da 

aplicação logo estará defasada. Por este motivo, esta estratégia tende a ser eficiente 

apenas em ambientes onde não ocorra muita variação das cargas externas, ou seja, na 

cluantidade de processos concorrentes. 



3.2.2.5 MERB5 - Weighted Factoring com N W S  Dinâmico 

A estratégia Weighted Factoring com NWS Diiiâ.inico é uma versão do MERB4 que 

atualiza os pesos dos processadores escravos durante a execução da. aplicação. O ob- 

jetivo desta atualização é possibilitar que os pesos possam ser ajustados durante a, 

execução, fazendo com que a entrada e a saída de processos coilcorrentes à aplicação 

seja.m percebidas e consideradas na definição c10 novo peso do escravo. 

O cálculo do peso 1% é o mesmo da estratégia MERB4 e é feito no início da execução 

da. aplicação e todas as vezes que uin novo lote vigente é recalculado. Porém, apenas 

o cálculo de peso feito no início da execução utiliza a inedição NWS auailableCpu. As 

atualizações de peso utilizam a inedição currentcpu, que fornece a disponibilidade de 

CPU pa.ra uin processo que já esteja em execução. O número de recálculos de peso 

são efetuados de acordo com um parâinetro de entrada R, o qual determina que uin 

recálculo só será efetuado quando as tarefas disponíveis no mestre forem superiores a 

R x P. A utilização deste parâinetro visa permitir a diminuição do overhead provocado 

por recálculos excessivos de pesos. 

A principal desvantagem desta estratégia pode ser verificada quando executainos um 

núinero inuito grande de tarefas e em nluitos processadores. O overhead cle recuperação 

das medições NWS poderá ser significativo, pois serão feitas muitas atualizações de peso 

durante a execução da aplicação, em especial no fim da execução q~iando os taniailhos 

dos lotes são menores e esses se esva.ziam ra.pidainente. 

3.2.2.6 MERB6 - Weighted Factoring with Dynamic Feedback 

A estratégia Weighted Factoring with Dynamic Feedback tainbéin foi proposta e iinple- 

meiltada neste trabalho e segue uina abordagem diferente para definir a capacidade de 

processa.mento de uin escravo. Diferente das abordagens anteriores que deteiiniiiain o 

peso T/V, de um processador com base no clock da CPU, associada ou não à fraçã,o de 

CPU disponível (fornecida pelo NWS), neste algoritino o valor do VTfp é determinado 

pelo feedback de execução do escravo p. Este feedback consiste no tempo médio de 

coinputação de uma tarefa (TMCT) retornado por uin escravo durmte a execução da 

aplicação. 

Para se ton1a.r decisões de esca.loilaineilto nesta estratégia deve-se obter o TMCT 



de cada processador. Como geralmente no início da execução de uma aplicação não se 

conhece o TMCT, o algoritino que iinpleinenta esta estratégia adota inicialmente uma. 

política de distribuição independente da capacidade de processainento dos escravos. 

Todas as vezes que um escravo solicita novas ta.refas ao inestre, envia junto o TMCT 

referente ao bloco executado iinediat anente antes da solicitação. O inestre, então, 

registra este valor e verifica se todos os demais escravos tainbéin já deram seu feedback. 

Em caso afirmativo, o algoritino adotará, daí em diante, uma abordagem de reducão de 

blocagein de forma semelhante a usada pela estratégia MERB5, onde o peso da. cada 

escravo será o TRIICT (ein ins) mais a t d .  Em caso negativo, seguirá a distribuição 

sem considemr a capacida,de de processamento dos escraxos. 

Conforine citado, a distribuição inicial nã.0 leva em consideração a capacidade de 

processainento de um escravo por não conhecer ainda o seu TI\/ICT. Optou-se por fazer 

uma distribui~ão inicial bem simples, na qtial o tainanho do lote é definido através da 

fórmula tamanhoDoLote = IDLote x P,  onde tamanhoDoLote é tainanho do lote 

vigente, IDLote identifica o lote vigente (inicialn~ente igual a 1) e P é o número de 

processadores escravos. Se um lote ficar vazio e nem todos os escravos tiverem dado 

pelo menos um feedback (envio do TMCT) ao inestre, o identificador do lote será incre- 

inentado em uma unidade e o próximo lote vigente será recalculado. Assim, enq~ianto 

os lotes tiverein sendo calculados nesta distribuição, seguirão a seguinte secluência de 

taina,nho: P, 2P, 3P,  etc. Já o tainanho do bloco destinado a um escravo a cada 

solicitação será tamanholnicial DoLote/ P, onde tamanhoInicia1 DoLote é o tainanho 

inicial do lote, isto é, o valor no momento em que este foi calculado. 

De acordo com o que foi exposto, conclui-se que o TMCT será utilizado como peso 

V[/, a.ssim que todos os escravos o tiverein retorilado ao inestre pelo menos uina vez. No 

entanto, de maneira diferente da estratégia MERB5, que considera como peso a quanti- 

dade de clocks de CPU disponíveis e envia mais tarefas para o escravo com maior peso, 

nesta estratégia será enviado mais tarefa,s para o processador com menor peso, isto é, 

menor TMCT. Assim, o valor do percentual de tarefas destinadas a um escravo deverá 

ser calculado a partir do Sistema de Equações 3.5 que estabelece uina relação entre 

o valores de T M C Z  e pi, grandezas inversainente proporcionais. O valor T1ldCTi é 

o TRIICT de um escravo i e pi é o percentual de tarefas que devem ser destinadas a este. 



TMCT1pl = TMCT,,p,, (n) 

Isolaido-se os valores de pi, para i # 1, obtém-se. 

Substituindo-se pl, p2, p3, . .., 11, na Equação 3.5 (I), obtéin-se: 

Logo: 

TMCTl TMCTl + ... + 
+ TMCT2 + SMCT3 TMCT,, 

Da inesina forina que ila estratégia MERB5, todas as vezes que uin lote de tarefas 

terininar, deverá ser realculado o perceiitual de tarefas destinado a cada processador 

escravo. Este cálculo será feito através das Fónlulas 3.9 e 3.6, e também será ~itilizado 

o parâinetro R para limitar o ilúinero de iecálculos. Com o valor de pl obtéin-se 

facilineilte os demais percentuais (p2, p3, ... pn) por substituição nas Equações 3.6. O 

Algoritmo 2, exibido de forma siinplifica.da, impleineilta esta estratégia. 



i início 
Registmr f eedback(Th4TC) do escravo que está solicitaildo ina,is tarefas; 
se Todos os escravos já deram feedback então 

1 f eedback c- true; 
IDlote +- 1; 
N +- Total de tarefas não  executada.^; 

se not feedback então 
se tanzanhoDoLote <= O então 

1 tarnanhoDoLote t- IDlote x P; 
tainanhoInicialDoLote t- tarnanhoDoLote; 
IDlote +-- IDlote + 1; 

I bloco +- tarnanhoInicialDoLote/P; 
senão 

se tamanhoDoLote <= O então 
Calcu1a1-PercTar ; 
tarnanhoDoLote +- [(l/2)IDlote x N1; 
tarnanhoInicialDoLote t t a inanhoDoLote ;  
IDlote t IDlote + 1; 

L bloco +- tarnanhoInicialDoLote x PercTar,; 

ta~nanhoDoLote t-- ta~nanhoDoLote - bloco; 
retorna bloco; 

Algoritmo 2: Algoritmo Wezghted Factoring with Dynamic Feedbuck 

Este algoritino será executado pelo mestre todas as vezes que um escravo lhe solicitar 

novas tarefas. Na segunda linha do algoritino, o mestre registra o TWICT do escravo 

que solicitou mais tarefas. Na terceira linha, é verifimdo se todos os demais escravos 

já retor1lara.m o seu TMCT ao menos uma vez. Ein ca,so afirmativo, a variável lógica 

feedback receberá o valor true (linha 4), a identificação do lote (IDlote na linha 5) 

será iniciada com o valor 1 e o conjunto inicial de tarefas N receberá a cl~mltidacle 

de tarefas a.incla não executadas. Na linha sete é verificado o valor da  variável lógica 

f eedback com o objetivo de escolher a. forina de distribuição de tarefas. Enquanto esta 

variável contiver o valor f alse o tamanho do bloco a ser enviado para o escravo será 

determinado de acordo com a fórmula da linha 12. Na linha oito é verificado se o lote 

vigente de tarefas está vazio. Se estiver, o novo lote de tarefas será calculado de acordo 

com a fórmula descrita na  linha 110~7e. Se feedback igual a t rue  o bloco de tafefas 

será calculado de acordo com a fórin~da da linha 18, que utiliza a abordagem Weiyhtecl 

Factorzng. Da mesma forina, quando o lote vigente de tarefas estiver va.zio (verifica,ção 



feita na linha 14), será recalculado na linha 15 o percentual de tarefas associado a cada 

escravo, com base nos TMCT atualizados (De acordo com as fórin~ilas 3.9 e 3.6), e o 

novo lote através da fórmula descrita na liiil-ia 16. Por fim, será retorilado na linha 

21 o tamanho do bloco destinado ao escravo. É importante lembrar que, no início 

da exec~ição, IDlote = I e tanzanhoDoLote = O e que P é o ilúinero total de 

processadores escravos. 

A iinpleineilt ação deste algoritino seg~iiu duas abordagens distintas: a primeira 

considerando o TMCT coino sendo apenas o tempo médio de execrição de uma tarefa 

e a segunda levando e111 conta, além do fator execução, a latêilcia de rede para enviar 

uma tarefa do mestre para o escravo. Nesta segunda abordagem o TNICT é calculado 

da seguinte forma: TMCT, = ezec, + lat,, onde exec, é o tempo médio de execução 

de uina tarefa no escravo p e lat, a latêilcia para eilviar a tarefa para este escravo. A 

latência é obtida a pa.rtir do medição ZatencyTcp do NWS. 

O fato de esta. estratégia considerar o tempo médio de execução de uina tarefa 

pode não retratar a a.tual a capacidade de processamento de uin escravo, uma vez 

que este valor se refere a uma situação verificada no passado. Este problema poderá 

ser observado q~iando cargas externas forem iniciadas ou finalizadas imediatainente 

após o envio do TMCT ao mestre, pois o inesino estará desatualizado. Na abordagem 

que utiliza a latência, apenas o ezec, estará dasatualizado, pois a latência lat, não se 

refere a uina medida defasada e sim a um previsão estatística da situação da rede (via 

foi-ecuster NTVS) . 

3.2.3 Mestre-Escravo Hierárquico (MEH) 

A estratégia mestre-escravo 11ierá.rquico (MEH) proposta em [4] e discutida anterior- 

mente em [i, 231 consiste em uina variaçã,~ da estratégia mestre-escravo coin bloco fixo 

que utiliza uma topologia hierárquica de processadores. Assim coino as estratégias coin 

redução de bloco apresentadas ailterioineilte, esta estratégia tem por objetivo diinin~iir 

o overheacl de coin~iilicaçã~o entre o mestre e os seus escravos. O I\/IEH foi elaborado 

visando a sua utilização em grzds comprita.cioaais onde a coniuilicação entre os proces- 

sadores muitas vezes é relevante no desempenho de aplicações. 

Nesta política, a raiz da hierarquia representa o mestre global, a.s folhas da l-iie- 



rarcluia representam os escravos e os nós internos representam subinestres. O mestre 

g1oba.l distribui as tarefas sob deina.nda entre os seus filhos. Ca,da subinestre ta.mbé1-i-i 

distribui sob deinanda suas tarefas aos seus filhos e, seinpre que estas sã.0 concluíclas, 

este solicita mais tarefas ao seu pai. Cada escravo, após executar as ta.refas recebidas, 

solicita mais ta,refas ao seu pai. Conclui-se, então, que o mestre global e os subinestres 

podein ter c01110 filhos submestres e escravos, o que é determiilado pelo níiinero de 

níveis de uina hierárquia. Na Figura 3.1, apresenta-se uma l-iieraquia com 3 níveis. 

Figura 3.1: Exemplo de uma topologia para MEH em três níveis. 

Ein grids coinp~itacionais, escravos podem se tornar ociosos com freqiiência em 

função do mestre estar fisica.ineilte distante e conectado por meio de reduzida capaci- 

da.de de transinissão ou sujeito a congestionaineiltos. Utilizando-se a. estratégia MEH, 

o mestre global, subinestres e escravos podem ser alocados de tal forma que se uti- 

lize menos os canais de comunicação que apresentam pior desempenho. Considere 

três clusters A, B e C, formados respectivamente pelos processadores (PO,Pl,P2,P3), 

(P4,P5,P6) e (P7,P8,P9). Tem-se a.inda que as tarefas encontrain-se inicialmente locali- 

zadas no cluster A e que os demais canais de comunicação entre os clusters apresentam 

alta ta.xa de latência e baixa taxa de transinissão coinparados com os canais internos 

de cada cluster. A Figura 3.1 representa uma possível solução liieráquica para reduzir 

a utilização dos canais entre os clusters, tendo em vista que P4 e P7 farão solicitações 

em bloco a PO, distribuindo as tarefas recebidas entre os processadores P5, P6, P8 e 

P9, evitanclo a coinunicação destes com o cluster A. 

Na iinpleinentação desta estratégia a hierarquia de processadores é definida em um 

a-rquivo de topologia, fornecido como parâinetro de entrada. A q~mntidade de níveis da 

l-iieraquia e de escravos por submestres pode ser alterada em função das características 

da. aplicação e da topologia do grid. Vale le~nbra~r, que os processadores que liospedain 



o mestre global ou os subinestres também podem hospedar processos escravos com o 

objetivo cle evitar a perda de recursos coinputa~cionais. 

Esta estratégia já se encontrava disponível na biblioteca de estratégias de balancea- 

ineilto de carga c10 framework SAMBA-Grid. Neste trabalho, ela foi incluída no código 

fonte da política de distibuição que agrega todas as estratégias do tipo inestre-escravo. 

Para executar esta estratégia basta fornecer um pa.râinetro que a identifica e um arquivo 

de topologia. 



Capítulo 4 

Aplicacões 3 SPMD 

Segundo [47], as aplicações SPMD podem ser divididas em três classes segundo a forma 

com que as tarefas que as constituem se comunicam durante sua execução. Essas classes 

são: aplicações sem dependência, a.plica.ções con~ comunicação síncrona e as aplicações 

com coili~inicaçã.~ assíilcroiia. 

Em aplicações SPMD sem dependência, os processadores não se comunicam no 

decorrer da execução das tarefas que constituem a aplicação, pois a execução de 

uma. tarefa não depende dos dados resultantes da execiição das demais. Esse tipo 

de aplicação permite que as tarefas possam ser exec~itaclas em q~ialquer processador 

e em quakper ordem. Além da facilidade de programação, vários problemas podem 

ser resolviclos utilizando-se essa abordagem. As  característica,^ dessa classe facilita,m o 

trabalho do algoritino de balailceainento, já que a transferência de ca.rga pode ser rea- 

lizada sem maiores problemas devido à grande iildepeildêilcia existente entre as tarefas 

da aplicação. 

A cla,sse de aplicações SPMD com coinunicaçã.~ síncroila. é constituída por aplicações 

c~ijas taerefaas se comunicam em pontos específicos e bem definidos durante sua execução, 

cl-iamados pontos de sincroilisino. A necessidade constante de trocas de informações, 

como por exemplo, para atualizar dados coin~ins, é uina característica marcante dessa 

classe. A execução das tarefas entre dois pontos de sincronisino correspoilde, tipica- 

ineiite, à, execução de tima iteração da aplicação. Por esse motivo, aplicações deste tipo 

também são coilliecidas como aplicações paralelas iterativas. Dessa forma, uma item- 

ção é dependente dos dados da. iteração imediatamente anterior a ela e o tempo total 



de execução da aplicação SPMD será definido pela soma dos teinpos cle cada iteração 

aclicioiiaclo dos teinpos de coinunicação. Uin fator que caracteriza o desba.la11cea.illeilto 

nessa classe é a diferença entre os teinpos de execução das iterações rea1izada.s em cada 

processador, pois quanto maior essa diferença, maior o desba.lanceainento de carga no 

sistema. O bala.nceainento de carga nessa classe é realizado norinalmente nos pontos de 

sincronisnio, aproveitando o momento utilizado para a sincronização entre as tarefas. 

A íiltiina classe de aplicações SPMD é a coin coin~~nicação assíncrona. A comu- 

nicação entre as tarefas que constituem a.s aplicações dessa categoria se caracteriza. 

pela falta de uniformidade, sendo muito dependente do tipo da a.plicação. Dessa 

forina, o padrão de comunicação, muitas vezes irregular e imprevisível, pode dificultar 

a iinpleinentação deste tipo de aplicação. Essa dispariclade no padrão de comunicação 

muitas vezes iilviabiliza a criação de um algoritino de ba.lailceamento de carga genérico, 

sendo necessário definir algoritnlos próprios para as características individuais de cada 

aplicação. 

Neste trabalho, será ava.liado o deseinpenho das estratégias de ba.lanceainento cle 

carga utilizando duas aplicações SPMD do tipo sem dependência. A primeira, denoini- 

nada aplicação dos termions e apresentada na Seção 4.1, trata de uin problema da área 

de física, e a segunda, apresentada na Seção 4.2, é da área de coinputação gráfica e 

iinplementa uma técnica de renderização de imagens chamada Ray Tracing distribuído. 

4.1 Aplicação dos Termions 

A ap1icaçã.o dos termions tem como objetivo o cálculo da dispersão térmica em meios 

porosos. O estudo deste problema tem demonstrado ser de grande interesse e111 várias 

áreas como medicina, coiltrole ainbiental, recuperação de petróleo, entre outras. De- 

talhes sobre o tema podem ser encontrados em (541. 

O meio poroso é caracterizado pela união de várias células fundaineilta.is, conforme 

observado na Figura 4.1, cl~amado meio periódico. Cada. célula fundamental é composta 

de elementos sólidos (partes escuras) e por fluidos (partes brancas). 

A dispersão térmica é calculada pelo inoviinento aleatório de partícu1a.s hipotéticas, 

clmnadas terrnions, que carregam uma quantidade fixa de energia. A natureza do inovi- 

ineilto das inoléculas é determinada pela agitação térmica que depende da temperatura 



e das propriedades térmicas do meio. 

Figura 4.1: Exemplo de um meio periódico. 

Cada térmion é representado pela sua posição (x,y) no espaço. Esta posição deter- 

iniiia ein cpe tipo de meio a partícula está.. A direção e o sentido do inovimento das 

partículas são deterininados aleatoriamente e a velocidade de locomoção delas depende 

do meio em que estão, ou seja, se as partículas estiverem em uin ineio fluido elas terão 

velocidade maior do que se estivessem em uin meio sólido. 

Inicia.lmente, uin grande número de termions é liberado e a posição de cada um 

é atua.lizada a cada itemção de acordo com a direção e o coinpriineilto c10 passo. A 

direção da partícula é escolhida aleatoriamente, para cima, para baixo, para esquerda 

ou para a direita. O comprimento de cada passo depende das propriedades térmicas do 

ineio em que a partícula está, da velocidade do fluxo do fluido, caso a partícula esteja 

na parte fluida, e das diineilsões do meio periódico. Sólido e fluido tem propriedades 

térmicas diferentes. 

Como ilustrado na Figura 4.2, quando um térmion alcança uma fronteira (região 

entre a,s pa.rtes fluidas e sólidas), verifica-se a probabilidade de esta partícula atravessar 

de uin ineio para outro. Esta probabilidade de transição (P) depende das proprieda.de 

térmicas do ineio (sólido/fluido). Se uin número a.leatório (r) escolliido é menor que 

esta probabilidade, a partícula irá atravessar a fronteira, caso contrário ocorrerá uin 

choque elástico. Como conseqiiência destes cálculos, um maior esforço coinputacional 

é exigido p r a  cruzar fronteiras do que quando uma partícula perinanece no inesino 

ineio. 

Cada térmion irá atravessar uin caminho aleatório dura.nte um deterininado tempo. 



A avaliação do caminho total de cada térmion pode requerer diferentes cargas com- 

putacionais. Isto se deve ao número de vezes cpe uma pa*rtícula tenta cruzar fronteiras 

e também das diferentes propriedades térinica,~ de partes sólidas distintas. 

Depois de um número de passos, que depende da,s proprieda,des térinicas do ineio, a 

partícula alcança sua posição final. A partir da posição final de cada térmion obtém-se 

a. dispersão térmica. 

Figura 4.2: Transição entre meios distintos. 

nTa execução da aplicação, cada tarefa é constituída pela coinputação do caminho 

percorrido por uin termion, ou seja, uma tarefa é a realização de todo o processo 

de cálculo da trajetória, da sua posição inicial à sua posição final. Observa-se que a 

aplicação dos termions possui a característia de ser SPMD e do tipo sem dependência, 

pois a coinputação de cada térmion é independente dos outros. Esta aplicação, no 

entanto, possui uin alto custo computacional e, por este motivo, foi paralelizada uti- 

lizando a ferramenta SAMBA-Grid. 

Para que se possa obter uin coinportainento mais confiável da dispersão térmica 

i10 ineio, é iiecessário utilizar, na execução da aplicação, uin número suficiente de 

termions e fazê-los caminhar por uin determinado tempo. Além disso, cada tarefa 

pode demandar q~~antidades de processa.ineilto diferentes se as propriedades térmicas 

da.s diferentes partes só1ida.s forem distintas. 



Aplicaqáo Ray Tracing 

Os estudos na área de coinputação gráfica têm demonstrado bastante interesse no que 

diz respeito ao foto-realisino, ou seja, geração de imagens com alto grau de redisino. 

A técnica denoiliinads Ray Tracing, inicialinente apresentada. em [56], oferece uma 

ferramenta simples e poderosa para esse estudo e tornou-se rapidamente bastante po- 

pular devido à qualidade dos seus resultados e à siinplicidade de seus inétodos. O Ray 

Tracing coiisiste em um poderoso inétodo de renderização de imagens e se baseia no 

traçado de raios, siinulando o processo de propagação da luz no sentido inverso a como 

ela ocorre. 

Com a técnica Ray Tracing, os objetos são constr~~ídos e suas cores calculadas, 

através das interseções destes objetos com os raios de luz siin~ilados, que partem do 

ponto de vista do usuário e passam por cada pixel da tela. Conl isso, devem-se conside- 

rar as fontes luininosas presentes na cena, os materiais que coinpõein as superfícies dos 

objetos (c0111 todas as suas propriedades), as distâncias dos objetos à tela de projeção 

e a posição da tela em relação ao ponto de vista do observador [3]. Todos estes proce- 

dimentos de cálculos foran~ obtidos a partir de observações da natureza e, obviamente, 

siinplificados a ponto de se torilarem factíveis com os equipainentos atuais. Apesar das 

simplificações, o inétodo apresenta um resultado bastante satisfatório e, muitas vezes, 

surpreendente. 

A Figura 4.3 ilustra o modelo descrito anteriormente. De uina forina bem resumida, 

cada pixel fornece a direção de uin raio, que parte do ponto de vista do observador 

e se dirige para a cena composta de objetos modelados pelo usuário. Verificam-se 

quais objetos fazem interseção com este raio e obtêm-se as distâncias destes pontos de 

interseção até o ponto de vista do observador. A menor distância indica o objeto ina.is 

próximo e, conseqiienten~ente, o que será visível naquele pixel. Os demais pontos de 

interseção ficam ocultos pelo primeiro. 

Tendo-se o ponto de interseção e as informações sobre o objeto (forina, material 

da superfície, etc.), calcula-se a sua intensidade luminosa. Esta iiiteilsidade é obtida a 

partir da influência das fontes luininosas da cena neste ponto. O cálculo da influência 

é feito através do vetor normal à face do objeto e dos raios que são traçados até as 

fontes de luz, utiliza.ndo-se as características do material (transparência, reflexivida,de, 



Figura 4.3: Idéia da técnica de Ray Tracing. 

contribuição pa.ra a iluiniiiação difusa, etc.) [3]. 

O Algoritmo 3 impleinenta a técnica ray tracing tradicional. Este algoritino, aléin 

de permitir uma inelhor visualização da ima,gein, pode resolver de forma efetiva e 

relativa.meilte simples vários fenômenos luminosos como sombras, reflexão e refração. 

i início 
2 1 para cada pixel p da tela faça 
3 

4 

5 

6 

7 

s fim 

Traçar uin raio que une o observador ao pzxel p; 
para cada objeto da cena faça 

I 
se o raio intercepta o objeto e o ponto de interseção encontra-se 
mais próximo do observador do que o ponto de interseção até 
agora encontrado então 
L Registrar o ponto de interseção e o objeto interceptado; 

Atribuir ao pixel a cor do objeto iiiterceptado no ponto de interseção 
registrado; 

Algoritmo 3: Algoritmo Ray Tracing 'i!t-adicioiml 

Uina vez determinada a interseção de um raio com o objeto mais próximo, têm então 

lugar os cálculos de iluiniilação no ponto de interseção para a,tribuir ao pixel da imagem 

a cor desse ponto. Estes cálculos têm por objetivo determillar a intensidade luiniilosa 

proveniente do ponto de interseção que é propagada no sentido do centro de projeção, 

isto é, iio sentido coiitrário ao raio. Esta luz é o resultado da,s coiltribuições de várias 

origens que atingem o poiito de interseção. Uma das coinponentes é devida à reflexão 

da luz proveniente das fontes de luz existentes na cena e que iluminam diretamente o 

objeto no ponto de interseção. Neste caso, é necessário determinar se cada tuna das 

fontes de luz da cena ilumina realmente o poiito de interseção ou se existe um outro 

objeto que se interpõe entre os dois e faz com que o poiito se encontre na sombra 



em relação a essa fonte. O ponto de interseção pode também ser iluminado pela luz 

refletida por outros objetos. Finalmente, se o objeto interceptado é transparente ou 

translúcido, existe uma outra componente para a sua iluminação devido à transmissão 

(com refração na superfície do objeto) da luz através do objeto. Assim, e em resumo, 

existem três componentes que contribuem para a iluminação: 

Luz proveniente de outros objetos e que foi refletida na direção do objeto cuja 

iluminação se pretende determinar. 

Luz refratada tfansmitida através de um objeto transparente e que ilumina o 

ponto. 

Luz proveniente diretamente das fontes de luz e que é refletida pelo objeto. 

A determinação de cada uma destas componentes requer cálculos próprios, sendo 

necessário inspecionar as origens prováveis de cada uma delas. Para isto empregam- 

se os chamados raios secundários, traçados em sentido inverso ao da propagação da 

luz correspondente a cada uma das componentes. Uma vez que cada um destes raios 

secundários tem objetivos diferentes e o seu cálculo é também diferente, convém então 

separá-los em três tipos: raios refletidos, raios refratados e raios de iluminação direta 

ou de sombra (shadow feelers) . 

Percebe-se que os raios lançados no método de Ray Tracing seguem o caminho 

inverso ao da luz. Os raios são lançados na direção inversa, pois de uma fonte luminosa 

partem bilhões de fótons que são os formadores dos raios luminosos. Porém apenas uma 

pequeníssima parte deles chega aos olhos de um observador. Simular tal mecanismo 

seria impraticável para o computador, fazendo que uma simples cena levasse anos para 

ser renderizada. Lançando raios a partir do observador, garantimos que estaremos 

calculando apenas os raios que efetivamente serão captados pelo observador. 

O algoritmo do Ray Tracing gasta a maior parte do seu tempo (entre 75% e 95%) 

determinando as interseções com os objetos [3]. Por este motivo, a eficiência da rotina 

de interseção entre raios e objetos afeta significativamente a eficiência do algoritmo, 

a qual se reflete no tempo de geração da cena. Por outro lado, este é um algoritmo 

que pode ser facilmente paralelizado, pois os cálculos são feitos de forma independente 



para cada um dos pontos da imagem. De acordo com [45], esta paralelização pode ser 

feita de diversas formas, entre as quais pode-se destacar: 

Paralelismo de componentes: os cálculos de um simples raio podem ser pa- 

ralelizados. Por exemplo, cálc~ilos de reflexão, refração e interseção, envolvem 

o cálculo de componentes (x,y,z) de vetores ou pontos. Estes três componentes 

podem ser calculadas em paralelo alcançando aceleração de um fator de três. 

Paralelismo da imagem: as interseções entre raios e objetos podem ser calcu- 

ladas em processadores separados, pois são independentes. Para tomar partido 

do paralelisino é necessário que todos os processadores tenham acesso a toda 

a base de dados dos objetos que compõem a cena, pois cada raio pode atingir 

qualquer uma das regiões da cena. 

Paralelismo de objetos: os objetos podem ser distribuídos espacialmente por 

múltiplos processadores. Cada processador fica responsável por todos os raios 

que passam por sua região. O processador calcula a interseção entre o raio e o 

objeto (se o raio atinge um objeto) e envia o raio para o próximo processador, se 

necessário. 

Embora atualmente existam diversos recursos de hardware que efetuam os cálculos 

do Ray Tracing com extrema rapidez, o alto custo inviabiliza a sua utilização em larga 

escala. Em razão das vantagens oferecidas pelos computadores paralelos comerciais, 

baixo custo e ambientes maduros de programação, a pesquisa em Ray Tracing paralelo 

encaminhou-se para o desenvolvimento de algoritmos eficientes que funcionassem nestas 

máquinas. 

É importante ressaltar que o algoritmo tradicional de Ray Tracing é baseado numa 

técnica de amostragem pontual onde um único raio é lançado por cada pixel da imagem. 

A técnica de amostragem pontual é, porém, inadequada para o tratamento de outros 

fenômenos que enriquecem ainda mais o realismo das imagens geradas, como profun- 

didade de campo e, principalmente, na solução do efeito provocado pela discretização 

da imagem no espaço da tela, conhecido como aliasing [3]. 

O tamanho de um pixel define o limite superior para as freqüências que podem 

ser exibidas. Freqüências mais altas causam aliasings, como o aparecimento de linhas 



serrilhadas na imagem, ao invés de linhas contínuas [3]. Uma solução simples para 

reduzir este problema é conhecida como "super-amostragem", que consiste em subdi- 

vidir o pzxel em vários subpkcels, fazendo com que se tenha mais informações para se 

determinar a intensidade do pixel em questão. Quanto mais sub-regiões são considera- 

das, melhor o resultado, mas também mais cálculos serão realizados. Esta solução não 

elimina o problema do aliasing, mas pode levá-lo a dimensões insignificantes. 

Baseando-se no princípio de que o aliasing é uma conseqüência da regularidade 

da grade de amostragem, em [19], foi proposto um aperfeiçoamento no algoritmo 

Ray Tracing tradicional, denominado Ray Tracing distribuído, que utiliza a técnica 

de amostragem estocástica onde os raios são distribuídos de forma aleatória. Nesta 

técnica, é adicionado um deslocamento aleatório (conhecido como jitter) às localizações 

de uma distribuição de amostragem e, para cada raio obtido, aplica-se o processo 

definido no algoritmo de Ray Tracing tradicional. Na Figura 4.4 é exibida uma "super- 

amostragem" para um pixel que foi subdivido em 16 partes, onde são mostrados dois 

exemplos de distribuição de raios. Na amostragem regular os raios incidem sempre no 

centro de cada subpixel. Já na amostragein estocática a incidência é feita de forma 

aleatória. 

Figura 4.4: Amostragem regular (quadrados) e amostragein estocástica (círculos). 

O algoritmo Ray Tracing distribuído permite calcular cores médias mais corretas, 

pois os raios encontram-se melhor distribuídos dentro da área correspondente a cada 

pixel, mas introduz ruído devido à distribuição aleatória. No entanto, como a visão 

humana é muito mais tolerante ao ruído aleatório do que a singularidades locais, esta 

técnica produz resultados de melhor qualidade visual, principalmente em zonas de 

sombra parcial (penumbra) onde não existem arestas vivas. 



O poder da técnica de Ray Tracing distribuído pode ser percebido com a quantidade 

de efeitos que podem ser obtidos, como anti-aliasing e controle da profundidade de 

campo, descritos anteriormente, motion-blur, penumbra, reflexões borradas (gloss) e 

translucidez. Para se obter estes últimos, é necessário distribuir os raios do espaço da 

tela para a dimensão do tempo, distribuir os raios de sombra para as superfícies das 

fontes de luz, distribuir os raios refletidos ao redor do raio de reflexão e distribuir os 

raios refratados ao redor do raio de refração [3]. 

Conforme observado, o custo computacional será maior do que a técnica de Ray 

Tracing tradicional, uma vez que um pixel é subdividido em vários subpixels e, para 

cada um destes, os cálculos são feitos na forma tradicional. Conclui-se, então, que o 

tempo computacional terá um a~iinento exponencial, de acordo com a ordem da subdi- 

visão. Uma subdivisão de pixels na ordem 2 x 2, por exemplo, produz quatro subpixels, 

enquanto que uma ordem 4 x 4 produz 16 subpixeb, e assim sucessivamente. Para se 

conseguir imagens realistas, com a percepção dos efeitos citados e sem a presença de 

aliasing, não é necessário a utilização de ordens de divisão muito elevadas. 

Uma imagem a ser renderizada pela técnica Ray Tracing pode ser constituída por 

diversos objetos que compõem a cena. Sendo assim, as tarefas desta aplicação serão he- 

terogêneas, pois o tempo de computação de cada pixel dependerá da sua localização na 

imagem. Os pixels localizados em região de baclcground basicamente não irão consumir 

muito tempo de computação, enquanto que, os pixel localizados em regiões de objetos 

demandarão um alto custo computacional. 

Neste trabalho, foi utilizado o Ray Tracing do tipo distribuído, o qual foi pa- 

ralelizado utilizando-se a ferramenta SAMBA-Grid, apresentada no Capítulo 2. A 

versão paralela foi implementada seguindo-se a abordagem de paralelismo de imagem, 

onde o processamento do cálculo da cor de cada pixel caracteriza uma tarefa desta 

aplicação SPMD. Devido ao fato desta aplicação ser constituída por tarefas heterogê- 

neas, acredita-se que, a inclusão de forma aleatória de suas tarefas no repositório de 

tarefas do SAMBA-Grid poderia reduzir os efeitos de desbalanceamento. Porém, como 

o objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho das estratégias de balanceamento de 

carga, optou-se por uma inclusão sequencial, isto é, seguindo-se a disposição dos pmels 

na imagem. 

Nas Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 são apresentados dois exemplos de imagens antes e 



depois da renderização utilizando a técnica de Ray Tkacing distribuído. Efeitos como 

sombras, reflexão e antz-aliasing são facilmente observados nestas imagens, após a 

renderização. 

Figura 4.5: Imagem Sballs. 



Figi Ira 4.6: Imagem 5balls depois da renderização com Ray Traí 

Figura 4.7: Imagem room. 
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Figura 4.8: Imagem room depois da renderização com Ray Tracing. 



Capítulo 5 

Metodologia Experimental, 

Resultados e Análise 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados e as análises dos experimentos com- 

putacionais realizados com as estratégias de balanceamento de carga mostradas no 

Capítulo 3. Na Seção 5.1, é apresentada a fórmula que calcula o índice de desbalancea- 

mento de carga de uma estratégia, utilizado também como parâmetro para avaliação 

do desempenho das estratégias implementadas. Na Seção 5.2, são mostrados os resul- 

tados e as análises de desempenho das estratégias quando executadas em um cluster. 

Na Seção 5.3, são apresentados os resultados e as análises dos experimentos executados 

em um grid computacional. 

5.1 Índice de Desbalancearnento de Carga (IDC) 

A avaliação do desempenho de uma estratégia de balanceamento de carga pode ser 

auxiliada pela utilização de um índice de desbalanceainento de carga (IDC), utilizado 

em [48, 501. O IDC referente à execução de uma aplicação paralela SPMD que utiliza 

P processadores pode ser calculada a partir da Fórmula 5.1, onde ti é o tempo final 

de execução do i-ésimo processador (1 < i < P). Pode-se observar que esta fórmula é 

dada por uma relação entre a média dos tempos de ócio dos processadores (numerador 

da fórmula) e o, tempo de execução do último processador a terminar suas tarefas (tf 

- o denominador da fórmula). 



O IDC será utilizado como um parâmetro auxiliar na análise do desempenho de 

uma estratégia de balanceainento de carga. 

Experimentos Realizados no Cluster 

Os experimentos apresentados nesta subseção foram realizados no cluster da PUC 

(Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) com a utilização de até 16 proces- 

sadores. Todos os processadores neste cluster são Pentium 1715 MHz, interconectados 

por uma rede local Fast Ethernet e utilizam a versão 7.0.4 do mpilam para executar 

aplicações paralelas. Foi utilizada a versão 2.12.2 da ferramenta Network Weather Ser- 

vice (NWS), que foi apresentada no Capítulo 2. Vale lembrar, que a configuração de 

processos NWS utilizada em todos os experimentos foi a do tipo centralizada, conforme 

mostrada na Figura 2.2. 

As estratégias de balanceamento foram executadas e analisadas utilizando as duas 

aplicações apresentadas no Capítulo 4: aplicação dos termions e aplicação Ray Pacing. 

Para ambas as aplicações variou-se o número de processadores (em 4, 8 e 16 proces- 

sadores) para efeito de análise de escalabilidade. Além disso, todos os experimentos 

realizados com as estratégias do tipo mestre-escravo foram executados com duas con- 

figurações de processos: na primeira, um processador fica exclusivamente dedicado a 

executar o processo mestre (denominada SMT - sem o mestre trabalhando) e na se- 

gunda este processador também hospeda um processo escravo (denominada CMT - com 

o mestre trabalhando). Estas duas opções foram testadas com o objetivo de analisar 

se a coexistência dos processos mestre e escravo em um único processador prejudica o 

desempenho de uma estratégia. Na Tabela 5.1, estão identificadas todas as estratégias 

avaliadas nesta subseção. 

Para se avaliar o comportamento das estratégias de balanceamento de carga em 

diferentes ambientes de execução foram realizados os experimentos em 5 ambientes 

diferentes, conforme apresentado na Tabela 5.2. Na primeira coluna são mostrados os 

identificadores dos ambientes de execução, na segunda coluna é apresentada a descrição 



Est Estratégia estática simples 
EstNWS Estratégia estática com NWS 
MEBF1 Estratégia mestre-escravo com bloco fixo de tamanho 1 
MEBF2 Estratégia mestre-escravo com bloco fixo de tamanho 2 
MEBF4 Estratégia mestre-escravo com bloco fixo de tamanho 4 
MEBF8 Estratégia mestre-escravo com bloco fixo de tamanho 8 
MERB1 Estratégia mestre-escravo com redução de bloco - 

Guided S e u  Scheduling (GSS) 
MERB2 Estratégia mestre-escravo com redução de bloco - Fac- 

toring 
MERB3 Estratégia mestre-escravo com redução de bloco - 

Weighted Factoring Simples 
MERB4 Estratégia mestre-escravo com redução de bloco - 

Weighted Factoring com NWS - Estático 
MERB5 Estratégia mestre-escravo com redução de bloco - 

Weighted Factoring com NWS - Dinâmico 
MERB6 Estratégia mestre-escravo com redução de bloco - 

I Weighted Factoring com feedback de execução 

Tabela 5.1 : Identificação das estratégias avaliadas. 

de cada um deles e na terceira coluna informa-se o número de vezes que foi executado 

o conjunto de estratégias para cada uma das aplicações testadas neste ambiente. Este 

conjunto de estratégias de balanceamento de carga é formado por todas a s  estratégias 

listadas na Tabela 5.1. 

A partir dos dados da Tabela 5.2 conclui-se que, para obtermos a configuração para 8 

e 16 processadores nas execuções com carga externa, basta replicarmos respectivamente 

duas e quatro vezes as configurações de carga apresentadas. 

É importante ressaltar que o ambiente de execução CC-0.1.2.3 possui a presença 

de carga externa, mas não apresenta nenhum tipo de variação destas cargas no decor- 

rer da execução de uma aplicação. No ambiente CC-LL.LH.HL.HH tem-se uma con- 

figuração de carga bastante heterogênea onde são utilizados todos os tipos de traces 

do Playload. Já nos ambientes CC-LL.LL.HL.HL e CC-LH.LH.HH.HH, independeii- 

temente do número de processadores, metade dos processadores estão carregados com 

cargas com baixo load average e a outra metade com alto load average. No entanto, 

em CC-LL.LL.HL.HL todas as cargas possuem baixa variação enquanto que em CC- 

LH.LH.HH.HH todas as cargas possuem alta variação. 



ID do Ambiente Descricão 
Todos os processadores estão exclu- 
sivos e sem a presença de nenhuma 
carga externa à aplicação. 
A cada 4 processadores tem-se: um 
processador com O carga, um com 1 
carga, um com 2 cargas e um com 3. 
Utiliza o playload para gerar as car- 
gas externas e a cada 4 proces- 
sadores tem-se: um processador com 
cargas carregadas a partir de traces 
do tipo LL, um com LH, um com HL 
e um com HH. 
Utiliza o playload para gerar as car- 
gas externas e a cada 4 proces- 
sadores tem-se: dois processadores 
com cargas carregadas a partir de 
traces do tipo LL e os outros dois 
com traces do tipo HL. 
Utiliza o playload para gerar as car- 
gas externas e a cada 4 proces- 
sadores tem-se: dois processadores 
com cargas carregadas a partir de 
traces do tipo LH e os outros dois 
com traces do tipo HH. 

Termions (3 vezes) / 
Ray Tracing (5 vezes) 

Termions (3 vezes) / 
Ray Tracing (5 vezes) 

Termions (20 vezes) / 
Ray Tracing (20 vezes) 

Termions (20 vezes) / 
Ray Tracing (20 vezes) 

Termions (20 vezes) / 
Ray Tt-acing (20 vezes) 

Tabela 5.2: Identificação dos ambientes de execução. 

Na Subseção 5.2.1, são mostrados o resultados obtidos com a aplicação dos termions 

e, na Subseção 5.2.2, os resultados da aplicação Ray Tracing. A avaliação do desem- 

penho de uma estratégia de balanceamento de carga levou em consideração a média 

dos tempos totais da execução de cada estratégia e o seu índice de desbalanceamento 

de carga, calculado a partir da Fórmula 5.1. Os gráficos que exibem as médias dos 

tempos de cada estratégia são mostrados no fim de cada subseção. Nestes gráficos, as 

barras vazadas representam as execuções SMT e, as barras preenchidas, as CMT. Nas 

Tabelas A.2 a A.l l ,  localizadas no Apêndice A, podem ser verificados todos os valores 

utilizados na confecção de cada um dos gráficos apresentados, além dos índices de des- 

balanceamentos de carga (IDC) e o desvio padrão da média dos tempos de execução 

de cada estratégia. 



5.2.1 Experimentos realizados com a aplicação dos termions 

Conforme mencionado no Capítulo 4, o esforço coinputacional exigido por uma tarefa 

dos termions depende das propriedades físicas do meio periódico no qual estão inseri- 

dos. Para analisar o desempenho das estratégias de balanceainento de carga em uma 

aplicação com tarefas homogêneas, isto é, com cada tarefa levando aproximadamente o 

mesmo tempo para ser executada, foi estabelecida uma configuração nas propriedades 

físicas do meio, de modo que as propriedades térmicas das diferentes partes sólidas 

fossem as mesmas. 

Nos experimentos realizados com esta aplicação, além da variação do número de 

processadores (4, 8 e 16), variou-se também o número de tarefas em 250, 500 e 1000 

termions com o objetivo de avaliar a escalabilidade das estratégias com relação à 

variação do tamanho do conjunto de dados a ser executado. 

A primeira análise será uma comparação entre os resultados obtidos nas execuções 

das estratégias do tipo mestre-escravo quando o mestre não trabalha (SMT) e quando 

o mestre trabalha (CMT). 

Observando os gráficos das Figuras 5.1 a 5.15, pode-se concluir que, independente 

do ambiente de execução e do número de tarefas (termions), nas execuções CMT 

os tempos, em geral, foram menores. Além disso, também é possível notar que, à 

medida que se aumenta o número de processadores, a diferença entre as execuções 

SMT e CMT vai diminuindo, pois a ausência de um processo escravo tende a ter 

menos impacto quando existem muitos processadores. Em alguns casos, nas execuções 

com 16 processadores, os tempos SMT e CMT foram quase os mesmos, não havendo 

diferença significativa quando o mestre trabalha. 

Devido ao bom desempenho apresentado pelas estratégias do tipo mestre-escravo 

CMT, a partir de agora, todas as comparações entre as estratégias serão feitas com os 

tempos obtidos nesta abordagem. 

O fato de o tempo de computação de cada térmion ser aproximadamente o mesmo, 

permite uma análise de escalabilidade com relação à variação do número de tarefas 

executadas. Comparando as execuções para um mesmo número de processadores e 

variando-se a quantidade de termions pode-se concluir que, independente do ambiente 

onde foi realizado o experimento, o tempo total de execução dobra de 250 para 500 



termions e de 500 para 1000 termions. 

Os experimentos realizados no ambiente SC (gráficos das Figuras 5.1, 5.2 e 5.3) 

apresentaram um comportainento bastante previsível. As duas estratégias estáticas 

obtiveram um desempenho semelhante indicando que o EstNWS distribuiu as tarefas 

da mesma forma que o Est, após verificar que os processadores estavam completamente 

disponíveis. Vale lembrar, que neste ambiente todos os processadores eram homogêneos 

e estavam exclusivos para estes experimentos. 

As estratégias estáticas apresentaram uin desempenho melhor do que as estratégias 

do tipo mestre-escravo SMT. Além da vantagem de terem todas as máquinas exe- 

cut ando tarefas, estas estratégias estabelecem menos comunicações entre os proces- 

sadores, uma vez que são enviados apenas P - 1 blocos de tarefas no início da execução. 

No entanto, a vantagem de poder contar com mais um processador foi diminuindo à ine- 

dida que se aumentou o número de processadores. Nas execuções CMT, as estratégias 

estáticas também obtiveram um desempenho superior ao da maioria das estratégias do 

tipo mestre-escravo, com ganhos entre 0,17% e 10,45%. 

De maneira geral, observando os gráficos das Figuras 5.1, 5.2 e 5.3, que refletem 

as execuções sem carga, pode-se concluir que a maioria das estratégias apresentaram 

um comportamento semelhante. A estratégia MEBF8 foi a que apresentou o pior de- 

sempenho neste ambiente, pois o envio de último bloco com oito tarefas possivelmente 

gerou desequilíbrios de carga. Este comportainento foi evidenciado principalmente nas 

execuções com 250 e 500 termions, onde o este desequilíbrio pode ocasionar um maior 

impacto no tempo total de execução. As estratégias do tipo MERB se mostraram 

eficientes e com desempenho bastante semelhantes. Apenas as execuções com 4 proces- 

sadores e 1000 termions das estratégias MERB1, MERB2 e MERB3, não apresentaram 

um bom desempenho, sendo 12,5%, 11,6% e 7,6%, respectivamente, mais lentas que as 

demais estratégias MERB. 

No ambiente SC, as estratégias do tipo MEBF podem ser avaliadas de acordo com o 

impacto do tamanho do bloco no tempo total de computação. O tamanho dos blocos e, 

conseqüentemente, a quantidade de blocos enviados foram fatores determinantes para 

que a maioria das estratégias com blocos maiores do que 1 obtivessem pequenos ganhos 

quando comparadas com a estratégia MEBF1. Nestas estratégias, a redução do tempo 

de comunicação, embora não muito significativo, possibilitou, na maioria dos casos, 



ganhos entre 0,61% e 8,75%. 

Também é possível observar (gráficos das Figuras 5.1, 5.2 e 5.3) que utilizar blo- 

cos de tamanho grande na estratégia MEBF não é uma solução para diminuir esse 

pequeno overhead de comuilicação. Analisando os tempos de execução obtidos com 

o MEBF8 e associando-os com os IDC calculados para esta estratégia percebe-se um 

desbalanceamento bastante alto, principalmente nas execuções com menos termions 

e 16 processadores. (250 termions - IDC entre 7,8% e 34,12%, 500 termions - IDC 

entre 2,59% e 18,79%, e 1000 termions - IDC entre 1,69% e 9,88%). Isto se deve ao 

fato de que muitas vezes o mestre envia o Último bloco de tarefas para um escravo 

enquanto que os demais ficam ociosos até que este termine de executar as oito tarefas 

recebidas. Em alguns casos, também notou-se que blocos de tamanho quatro também 

proporcionarain pequenos desbalanceament os. 

Os experimentos realizados no ambiente CC-0.1.2.3 (gráficos das Figuras 5.4, 5.5 

e 5.6) evidenciaram, principalmente, o problema de se executar a estratégia estática 

simples em um ambiente com a presença de carga externa. Observa-se que o desbalan- 

ceamento nesta estratégia foi bastante alto (IDC entre 24,9% e 39,2%), o que explica 

o motivo do mau desempenho desta estratégia neste ambiente. 

Para tentar amenizar este problema, utilizou-se a estratégia estática com NWS 

(EstNWS) que utiliza as medições de disponibilidade de CPU, fornecidas pelo NWS, 

como parâmetros que auxiliam na distribuição de tarefas entre os processadores. Em- 

bora o tempo t8tai de computação nesta estratégia tenha sido melhor do que o estático 

simples (para 4 processadores com 250, 500 e 1000 termions ganhos de: 38,9%, 52,75% 

e 37,6%, respectivamente - Para 8 processadores com 250, 500 e 1000 termions ganhos 

de: 95%) 94,9% e 97,1%, respectivamente - Para 16 processadores com 250, 500 e 1000 

temions ganhos de: 96,1%, 101,25% e 98,1%, respectivamente), as execuções com qua- 

tro processadores apresentaram altos IDC (em média 25% de desbalanceamento com 4 

processadores), o que mostra que esta estratégia não apresentou um bom desempenho 

quando executada com poucos processadores. Vale ressaltar, que o EstNWS obteve um 

desempenho melhor do que o da maioria das estratégias do tipo mestre-escravo SMT e 

um desempenho equivalente ao das melhores estratégias do tipo mestre-escravo CMT 

nas execuções com 8 e 16 processadores. 

Nos gráficos das Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 pode-se observar que a maioria das estratégias 



do tipo mestre-escravo obtiveram desempenhos semelhantes e eficientes. Além disso, 

novamente, a estratégia MEBF8 não apresentou um bom desempenho, pelo mesmo 

motivo citado na avaliação feita no ambiente SC. Da mesma forma, em algumas exe- 

cuções da MEBF4 também foi possível verificar desbalanceamentos significativos. A 

estratégia MERB1 também não obteve desempenho satisfatório em nenhuma das exe- 

cuções. Por meio de uma observação mais detalhada dos resultados foi possível concluir 

que a fórmula que define o tamanho dos blocos nesta estratégia não é adequada, pois 

na maioria das vezes alguns processadores recebem blocos grandes demais e ficam 

extremamente sobrecarregados. 

Neste ambiente, as estratégias MERB4, MERB5 e MERB6 tiveram um comporta- 

mento bastante semelhante, apresentando um ótimo desempenho. O melhor desem- 

penho destas estratégias pode ser observado principalmente nas execuções com 4 e 8 

processadores onde estas estratégias, quando comparadas com a demais estratégias do 

tipo inestre-escravo (com exceção das que não apresentaram bom desempenho: MEBF8 

e MERBl), chegaram a ter ganhos entre 0,04% e 12,19%. 

Os experimentos realizados no ambiente CC-LL.LH.HL.HH (gráficos das Figuras 

5.7, 5.8 e 5.9) tiveram por objetivo analisar o desempenho das estratégias em um 

ambiente onde os processadores possuem cargas externas bastante variadas. Para isto, 

foram executados vários tipos de cargas externas através da ferramenta playload (tipos 

de traces: LL, LH, HL e HH). De maneira geral, pode-se concluir que neste ambiente a 

maioria das estratégias avaliadas apresentaram um desempenho bastante semelhante. 

Embora o ambiente CC-LL.LH.HL.HH apresente cargas diversificadas algumas con- 

siderações podem ser feitas mediante os resultados apresentados. A primeira observação 

diz respeito ao desempenho da estratégia EstNWS em comparação com as estratégias de 

tipo inestre-escravo CMT. Ao c0mpara.r o desempenho desta estratégia nos ambientes 

CC-0.1.2.3 e CC-LL.LH.HL.HH, percebeu-se que no primeiro ocorreram diferenças bas- 

tante significativas entre o EstNWS e as estratégias do tipo mestre-escravo quando 

foram utilizados apenas 4 processadores. Para 8 e 16 processadores ocorreu exatamente 

o contrário, pois não havia sido observado diferenças significativas entre o EstNWS e 

as estratégias mestre-escravo no ambiente CC-0.1.2.3 e no ambiente CC-LL.LH.HL.HH 

verificou-se, na maioria dos casos, diferenças consideráveis. A maior variação das cargas 

externas do ambiente CC-LL.LH.HL.HH pode ter gerado um impacto nas execuções 



com um número maior de processadores, pois nestes casos é menor o tempo total de 

execução da aplicação. 

Uma segunda observação pode ser feita quanto à repetição do ma11 desempenho 

das estratégias MEBF8 e MERB1, especialmente nas execuções com oito e 16 proces- 

sadores. Novamente, o alto IDC (que apresentou valores entre 5,8% e 32,67%) justificou 

o alto tempo de coinputação para estas estratégias, principalmente a MERB1. 

Assim como foi verificado nos experimentos realizados nos ambientes avaliados an- 

teriormente, a estratégia MEBF8 e MERB1 também não apresentaram um bom desem- 

penho no ambiente CC-LL.LL.HL.HL (gráficos das Figuras 5.10, 5.11 e 5.12). Além 

disso, foi possível observar uma piora no desempenho da estratégia EstNWS quando 

comparada com a estratégia Est e com a maioria das estratégias do tipo mestre-escravo 

(comparação com os resultados obtidos na execução CC-0.1.2.3). No ambiente CC- 

LL.LL.HL.HL, metade dos processadores possui cargas leves (L - com baixo load aver- 

age), a outra metade cargas  pesada.^ (H - com alto load average) e todas essas cargas 

não sofrem grandes variações no decorrer da execução da aplicação. Mesmo assim, 

pequenas variações em processadores com cargas pesadas podem ter prejudicado a 

estratégia EstNWS. 

A maioria das estratégias do tipo mestre-escravo apresentaram um comportamento 

semelhante (com exceção das estratégias MEBF8 e MERB1). Apenas nos experimen- 

tos com 1000 termions, principalmente na execução com 16 processadores, observou-se 

uma diferença significativa entre as estratégias MERB2 e MERB3 e as melhores es- 

tratégias MERB (diferença de aproximadamente 44%). Isto ocorreu porque estas duas 

estratégias não efetuam recálculo de peso durante a execução e, além disso, as peque- 

nas variações das cargas geradas pelo playload neste ambiente podem ter tido uma 

maior impacto nas execuções com 16 processadores, pois o tempo total de computação 

é menor. 

No ambiente CC-LH.LH.HH.HH (gráficos das Figuras 5.13, 5.14 e 5.15) a estratégia 

EstNWS apresentou o seu pior desempenho em comparação com as estratégias do tipo 

mestre escravo. Percebe-se que a diferença entre esta estratégia e a Est diminuiu ainda 

mais, o que indica que esta estratégia não conseguiu se adaptar bem a um ambiente 

onde as cargas apresentam uma alta variação. Este comportamento foi verificado, 

pois a.s tarefas são divididas no início da execução com base na situação do ambiente 



naquele instante, não considerando possíveis modificações neste durante a execução da 

aplicação. 

A maioria das estratégias MERB apresentaram um bom desempenho, novamente 

tendo a MERBI como exceção. As estratégias MERB5 e MERB6, que utilizam a 

técnica de reajuste de peso durante a execução, apresentaram, na maioria dos casos, 

pequenos ganhos quando comparadas com as estratégias MERB3 e MERB4, que de- 

finem o peso no início da execução e não o atualizam durante a execução (com ganhos 

médios de 3,33%, chegando a l5,l8%). Este resultado também pode ser explicado pela 

característica de alta variação das cargas externas neste ambiente. 

Uma observação interessante pode ser feita quanto ao comportamento das estratégia 

MERB6 para 16 processadores com 500 e 1000 termions. Conforme visto, esta es- 

tratégia define e redefine o peso de um processador a partir do feedback de execução 

(tempo médio de execução de uma tarefa). O fato do feedback se tratar de uma situação 

verificada no passado pode ter prejudicado esta estratégia, pois a informação recebida 

se tornou desatualizada devido à alta variação das cargas neste ambiente. Desta forma, 

o peso calculado não estaria refletindo a capacidade real de processamento de um es- 

cravo, o que gerou desbalanceamentos (IDC igual a 11,94% para 500 e IDC igual a 

15,09% para 1000 termions). Além desse fator, o overhead gasto no recálculo dos pe- 

sos a cada fim de lote também pode ter contribuído para uma queda no desempenho. 

Este fator também pode ter prejudicado a estratégia MERB5 (vide execuções com 250 

e 500 termions), uma vez que esta estratégia redefine periodicamente os pesos com 

base nas medições coletadas do NWS. Estes resultados foram verificados apenas nas 

execuções com 16 processadores, pois um desbalanceamento tende a ter um impacto 

maior quando o tempo total de execução for menor. Além disso, o recálculo de pesos se 

torna mais custoso ii medida que se aumenta a quantidade de processadores escravos. 

Dentre as estratégias MEBF (no ambiente CC-LH.LH. HH.HH) pode-se destacar o 

bom desempeillio da MEBF1 e MEBF2, as quais obtiveram desempenhos semelhantes 

aos das melhores estratégias MERB. As execuções da estratégia MEBF8 novamente 

apresentaram altos IDC (variando entre 10,4% e 26,8%), o que também ocorreu nas 

execuções da estratégia MEBF4 com 16 processadores, principalmente nas execuções 

com menos tarefas (IDC igual a 17,5% para 250 termions, IDC igual a 11,56% para 

500 termions e IDC igual a 7,43% para 1000 termions). 



Outra estratégia que apresentou um bom desempenho neste ambiente foi a MERB2 

(Factoring), com resultados semelhaiites às melhores estratégias do tipo mestre-escravo. 

Apenas nas execuções com 16 processadores e 1000 termions foi possível notar um 

mau desempenho desta estratégia. Nestas execuções, as estratégias MERB2 e MERB3 

obtiveram desempenhos bastante semelhantes, sendo 29,6% piores do que a estratégia 

MERB5, que obteve o melhor desempenho. 

Figura 5.1: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
terrnions executada no cluster (ambiente SC) com 250 termions 



Figura 5.2: Tempos das estratégias de balanceainento de carga - Aplicação dos 
termions 

Figura 5.3: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
terrnions executada no cluster (ambiente SC) com 1000 termions 
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Figura 5.4: Tempos das estratégias de balanceainento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-0.1.2.3) com 250 termions 
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Figura 5.5: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-0.1.2.3) com 500 termions 
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a 5.6: Tempos da.s estratégias de balanceainento de carga - Aplicação 
Ions executada no cluster (ambiente CC-0.1.2.3) com 1000 termions 
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Figura 5.7: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LL.LH.HL.HH) com 250 termions 
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Figura 5.8: Tempos das estratégias de balanceainento de carga - Aplicação 
termions executada no cluster (ambiente CC-LL.LH.HL.HH) com 500 termions 

dos 

Figura 5.9: Tempos das estratégias de balanceainento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LL.LH.HL.HH) com 1000 termions 



Figura 5.10: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LL.LL.HL.HL) com 250 termions 
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Figura 5.11: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LL.LL.HL.HL) com 500 termions 
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Figura 5.12: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LL.LL.HL.HL) com 1000 termions 

Figura 5.13: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LH .LH.HH.HH) com 250 termions 



Figura 5.14: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LH.LH.HH.HH) com 500 termions 

Figura 5.15: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no cluster (ambiente CC-LH.LH.HH.HH) com 1000 termions 



5.2.2 Experimentos realizados com a aplicação Ray Fracing 

De acordo com o que foi mostrado no Capítulo 4, a aplicação Ray iri-acing consiste 

em uma técnica que possibilita a renderização de imagens. A utilização da técnica de 

subdivisão de um pixel resulta no aumento do tempo de computação de cada pixel 

em uma imagem, pois, para cada subpixel, será calculada a técnica de Ray Dacing 

tradicional. Os experimentos apresentados nesta subseção adotaram uma subdivisão de 

pixel na ordem 4 x 4, indicando que um pixel foi dividido em 16 sub-regiões (subpixels). 

Uma imagem pode ser constituída por diversos objetos que compõem a cena. Sendo 

assim, o desempenho de uma estratégia de balanceainento de carga vai depender das 

características da imagem que está sendo renderizada. A quantidade de objetos, bem 

como a distribuição destes na cena, pode ser um fator de desequilíbrio de carga. Como 

os pixels são inseridos no repositório de tarefas de maneira sequencial (isto é, seguindo 

a seqüência da sua posição na matriz de pixels) e a heterogeneidade desta aplicação de- 

pende das características da imagem renderizada, a renderização de um bloco contíguo 

de pixels pode demandar um alto custo coinputacional quando estiverem em uma região 

onde se concentram os objetos da cena. Da mesma forma, podem demandar um baixo 

custo computacional caso estejam em uma região de background. 

Os experimentos mostrados nesta subseção foram feitos com a utilização das duas 

imagens apresentadas no Capítulo 4, denominadas 5balls e room, ambas de tamanho 

500 x 500 (isto é, com 25000 pixeks). A aplicação Ray Tracing é altamente paralelizável. 

Sua versão sequencial executada em um Pentium 1715 MHz levou 8,01 minutos para 

renderizar a imagem 5balls e 4,20 minutos para a imagem room. Ambas as renderizações 

foram feitas com a divisão de cada pmel na ordem 4 x 4. 

Assim como na aplicação dos termions, os experimentos com esta aplicação foram 

realizados com 4, 8 e 16 processadores, com as mesmas estratégias (Tabela 5.1) e nos 

mesmos ambientes de execução (Tabela 5.2). Os gráficos das Figuras 5.16 a 5.25, 

exibidos no final desta subseção, mostram os resultados obtidos com esta aplicação. 

Novamente, a primeira análise será feita sobre as estratégias do tipo mestre-escravo 

quando o mestre não trabalha (SMT) e q~iando o mestre trabalha (CMT). Conforme 

mencionado, os tempos das execuções SMT são exibidos nos gráficos através de barras 

vazadas e os tempos CMT com barras preenchidas. Da mesma forma como ocorreu na 



aplicação dos termions, a configuração CMT apresentou melhor desempenho, princi- 

palmente na execução com 4 processadores. No entanto, uma pequena diferença pode 

ser observada, para ambas imagens utilizadas, nas execuções com 16 processadores. 

Percebe-se que, na maioria das vezes, o fato de o mestre executar um processo escravo 

não representou nenhuma vantagem, ou o ganho foi insignificante. Conclui-se que, a 

medida que se aumenta o número de processadores, diminui-se o impacto gerado pela 

ausência de um processador na abordagem SMT. 

Este comportamento pode ser explicado pelo caráter heterogêneo das tarefas desta 

aplicação, o qual tende a causar um maior impacto nas execuções com mais proces- 

sadores devido ao menor tempo total de computação. Esta afirmativa pode ser confir- 

mada observando-se todos os gráficos apresentados no final desta subseção. 

Mesmo sendo uma aplicação com tarefas heterogêneas, as execuções com 4, 8 e 16 

processadores apresentaram uma boa escalabilidade, reduzindo à inet ade o tempo t ot a1 

nas execuções de 4 para 8 processadores e também de 8 para 16. 

Os experimentos realizados no ambiente SC (gráficos das Figuras 5.16 e 5.17) evi- 

denciaram que a aplicação Ray Tkacing tem um caráter heterogêneo, pois o tempo de 

computação de cada pixel pode ser variado. Esta característica pôde ser confirmada, 

principalmente, na renderização da imagem room onde foi possível observar que as 

estratégias estáticas não apresentaram um bom desempenho. Com esta imagem, a 

maioria das estratégias do tipo mestre-escravo (com exceção apenas da MEBF1 com 

16 processadores que foi pior do que as estáticas) obtiveram ganhos entre 7% e 41,8% 

em relação às estratégias estáticas. Esta observação demonstra que a imagem room é 

bastante heterogênea no que diz respeito ao tempo de computação de cada pixel da 

imagem. Um pixel que compõe um objeto e está localizado em uma área que requer 

cálculos de reflexão, por exemplo, pode demandar um maior custo computacional. Já 

na renderização da imagem Sballs, observa-se que todas as estratégias apresentaram uin 

desempenho bastante semelhante, o que evidencia um caráter mais homogêneo desta 

imagem. Embora mais heterogênea que a imagem 5balls, a renderização da imagem 

room é 80% mais rápida. Isto ocorre porque a renderização da imagem 5balls necessita 

de cálculos mais completos para a maioria dos seus pixels. 

Todas as estratégias apresentaram um comportamento bastante semelhante na ren- 

derização da imagem 5balls (gráfico da Figura 5.16). Mesmo com um desempenho 



satisfatório, as estratégias estáticas apresentaram IDCs relativamente altos, variando 

entre 9,12% e l l , l l % .  Já as estratégias do tipo inestre-escravo obtiveram, na sua 

maioria, desempenhos praticamente iguais. 

Na renderização da imagem room(gráfico da Figura 5.17)) a estratégia MEBF1 não 

apresentou um bom desempenho, especialmente nas execuções com 16 processadores. 

O mau desempenho desta estratégia pode ser explicado pela maior heterogeneidade das 

tarefas quando a aplicação é executada para esta imagem, conforme já foi mencionado, 

somado ao maior overhead de comunicação através do envio de blocos unitários de 

tarefas. 

As renderizações das imagens 5balls e room (gráficos das Figuras 5.18 e 5.19), 

no ambiente CC-0.1.2.3, e utilizando a estratégia Est , apresentaram um péssimo de- 

sempenho devido à presença de carga externa. A estratégia EstNWS, que ~itiliza as 

previsões do NWS para detectar a presença de carga externa nos escravos, apresentou 

um bom desempenho para a imagem 5balls e um desempenho regular para a imagem 

room. Esta estratégia obteve um melhor comportamento para a imagem 5balls de- 

vido à característica mais homogênea desta imagem em comparação com a imagem 

room. Na imagem 5balls nota-se que a estratégia EstNWS obteve menores diferenças 

de desempenho em relação às melhores estratégias do tipo mestre-escravo, principal- 

mente nas execuções com 8 e 16 processadores (comparação com as estratégias do tipo 

inestre-escravo com melhor desempenho: 9,7% pior do que a MERB6 com 4 proces- 

sadores; 8,95% pior que a MERB6 com 8 processadores e 9,7% pior que a MERB4 

com 16 processadores). Já a imagem room apresentou diferenças maiores (25% pior do 

que a MERB2 com 4 processadores; 43,1% pior que a MERB4 com 8 processadores e 

47,4% pior que a MERB3 com 16 processadores). Esta maior diferença para a imagem 

room pode ser explicada pelo maior desbalanceamento na renderização desta imagem 

utilizando o EstNWS (vide os IDCs nas Tabelas A.7 a A. l l  do Apêndice A). 

As execuções das estratégias do tipo mestre-escravo no ambiente CC-0.1.2.3 apre- 

sentaram um comportamento bastante eficiente e semelhante na renderização da ima- 

gem 5balls (gráfico da Figura 5.18 - Uma exceção pode ser observada nas execuções 

da estratégia MERB1, que não obteve um bom desempenho, também ocasionado pela 

forma como esta estratégia determina o tamanho dos blocos) e pequeilas variações para 

a imagem room (gráfico da Figura 5.19). Para a imagem room, as piores estratégias 



foram a MEBF8 e a MERB1, pois apresentaram os piores desempenhos com 8 e 16 

processadores. Isto pode ser observado a partir dos valores mais altos dos IDCs nestas 

estratégias (que variaram entre 7,32% e 26,31%). 

Os experimentos realizados no ambiente CC-LL.LH.HL.HH com a imagem Sballs 

(gráfico da Figura 5.20) apresentaram resultados semelhantes às execuções feitas no 

ambiente CC-0.1.2.3 (gráfico da Figura 5.18). Todas as estratégias (com exceção da 

MERB 1) obtiveram tempos finais de execução bem próximos. Novamente a estratégia 

MERB1 não se mostrou eficiente, tendo inclusive um desempenho inferior ao mostrado 

no ambiente com cargas estáticas (CC-0.1.2.3)) independente do número de proces- 

sadores utilizados. Nota-se que a diversidade de tipos de cargas externa deste ambiente 

influenciaram o desempenho desta estratégia. Isto não foi observado na renderização 

da imagem room (gráfico da Figura 5.2l), pois esta estratégia obteve um ótimo de- 

sempenho, particularmente com 8 e 16 processadores (apenas com 4 processadores esta 

estratégia não obteve um bom desempenho). Neste caso, este comportamento pode ser 

explicado por dois fatores: menor tempo gasto na computação de uma tarefa, o que 

tende a evitar desbalanceamentos e pela característica mais heterogênea desta imagem. 

O comportamento das estratégias do tipo mestre-escravo na renderização da imagem 

room no ambiente CC-LL.LH.HL.HH (gráfico da Figura 5.2l), embora sem grandes 

variações, destacou um pior desempenho das estratégias MEBF1 e MEBF8 nas execu- 

ções com 4, 8 e 16 processadores. No caso da estratégia MEBF8 o mau desempenho 

pode ser explicado novamente pelo tamanho inadequado do bloco de tarefas, o que 

ocasionou altos desbalanceamentos (IDCs de 4,11% para 4 processadores, 11,68010 para 

8 e 23,79% para 16). Já a MEBF1 também foi prejudicada pela heterogeneidade das 

tarefas e pela característica diversificada das cargas externas deste ambiente. O baixo 

tempo de renderização desta imagem pode ter contribuído para evidenciar o overhead 

de comunicação. Embora as tarefas nesta aplicação possuam um tamanho pequeno (2 

bytes) e os canais de coinunicação sejam bem rápidos, as 500 requisições de tarefas 

feitas pelos escravos ao mestre podem ter embutido um pequeno overhead. 

A diversificação das cargas externas neste ambiente (CC-LL.LH.HL.HH) também 

pode ter prejudicado o desempenho da estratégia EstNWS. Percebe-se, para ambas 

imagens, uma diminuição na diferença dos tempos desta estratégia e da Est quaildo 

comparadas com as execuções no ambiente CC.O. 1.2.3. 



O desempenho de todas as estratégias no ambiente CC-LL.LL.HL.HL (gráficos das 

Figuras 5.22 e 5.23) foi bem semelhante ao apresentado no ambiente CC-LL.LH.HL.HH 

para as duas imagens renderizadas. As principais observações na renderização da iina- 

gem Sballs no ambiente CC-LL.LL.HL.HL em relação ao CC-LL.LH.HL.HH foram: 

(a) a estratégia EstNWS apresentou um desempenho pior do que a Est nas execuções 

com 16 processadores, com uma diferença de 14,07% no tempo total, (b) embora 

a estratégia MERB1 tenha repetido o mau desempenho, foi melhor do que no am- 

biente CC-LL. LH.HL.HH. Isto possivelmente ocorreu porque as cargas no ambiente 

CC-LL.LL .HL.HL variam menos, (c) com 4 processadores, a estratégia MERB6 não 

se mostrou eficiente, o que não foi observado com 8 e 16 processadores. As princi- 

pais observações na renderização da imagem room no ambiente CC-LL.LL.HL.HL em 

relação ao CC-LL.LH. HL.HH foram: (a) pequeno aumento na diferença dos tempos 

das estratégias Est e EstNWS, possivelmente devido a uma menor variação das cargas 

no ambiente CC-LL.LL.HL.HL (uma exceção pode ser verificada na execução da es- 

tratégia EstNWS com 4 processadores, onde a Est foi 2,1% melhor que a EstNWS), (b) 

a estratégia MERB5 não apresentou um bom desempenho na execução com 16 proces- 

sadores. Este resultado pode ser explicado pelo overhead gasto na coleta de medições 

NWS a cada recálculo de peso. Percebe-se que a execução desta mesma estratégia para 

a imagem Sballs foi ligeiramente menos eficiente do que as melhores estratégias. No 

entanto, esse overhead gerou um impacto maior na imagem room, pois o tempo total 

para renderizá-la é bem menor (praticamente a metade) do que para a Sballs. 

A utilização de cargas com maior variação no ambiente CC-LH.LH.HH.HH (gráficos 

das Figuras 5.24 e 5.25) possibilitou uma maior variação também no desempenho 

das estratégias avaliadas, mais notadamente na renderização da imagem Sballs. Com 

esta imagem, novamente as estratégias do tipo mestre-escravo obtiveram o melhor de- 

sempenho. No entanto, quatro estratégias não apresentaram um bom desempenho: 

MEBF8 (apenas com 8 e 16 processadores), MERB1, MERB2 e MERB3. A estratégia 

MERB1 confirmou a ineficiência na sua forma de distribuição das tarefas, já a MEBF8 

foi prejudicada principalmente pela maior variação das cargas, o que acentuou o desba- 

lanceamento (IDC de 6,95% com 8 processadores e de 22,22% com 16 processadores). 

A estratégia MERB2, que é uma variação da MERB1, mostrou sensibilidade às grandes 

variações das cargas externas neste ambiente. Este mesmo fator prejudicou a estratégia 



MERB3, que calcula os pesos dos processadores escravos apenas no início da execução 

da aplicação (o peso é o clock da CPU), não prevendo possíveis alterações no ambi- 

ente e, conseqüentemente, distribui as tarefas indevidamente. Nesta estratégia, foram 

verificadas pequenas diferenças entre o seu tempo e os das melhores estratégias MERB 

(14,9% pior com 4 processadores, 2,58% com 8 e 12,4% com 16). Embora a estratégia 

MERB4 também calcule os pesos apenas no início da execução, o uso da disponibilidade 

de CPU, fornecida pelo NWS, favoreceu esta estratégia. 

No ambiente CC-LH.LH.HH.HH as estratégias, com ambas imagens, apresentaram 

um comportamento interessante, também devido à maior variação das cargas neste 

ambiente. Percebe-se, nas execuções com 8 e 16 processadores, uma perda de escalabili- 

dade nas execuções das estratégias estáticas, pois, mesmo com o dobro de processadores, 

os tempos totais de execução nesta duas configurações foram bem mais próximos. 

Além disso, pode-se notar que a estratégia EstNWS obteve um desempenho pior na 

renderização da imagem room, principalmente com 4 processadores, onde obteve o pior 

desempenho dentre todas as estratégias. Outra observação pode ser feita quanto ao 

desempenho das estratégias MERB que obtiveram um excelente desempenho para a 

imagem room quando comparadas com as MEBF. 
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Figura 5.16: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Pac-  

Figura 5.17: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing executada no cluster (ambiente SC) com a imagem room 



Figura 5.18: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray  Trac- 
i ng  executada no cluster (ambiente CC-0.1.2.3) com a imagem 5balls 

Figura 5.19: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing executada no cluster (ambiente CC-0.1.2.3) com a imagem room 



Figura 5.20: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Dac- 
ing executada no cluster (ambiente CC-LL. LH. HL. H H )  com a imagem Sballs 

Figura 5.21: Tempos das estratégias de balanceainento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing executada no cluster (ambiente CC-LL.LH.HL.HH) com a imagem room 
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Figura 5.22: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing exec~itada no cluster (ambiente CC-LL.LL.HL.HL) com a imagem 5balls 

Figura 5.23: Tempos das estratégias de balanceainento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing executada no cluster (ambiente CC-LL.LL.HL.HL) com a imagem room 
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Figura 5.24: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing executada no cluster (ambiente CC-LH.LH.HH.HH) com a imagem 5balls 

Figura 5.25: Tempos das estratégias de balanceainento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing executada no cluster (ambiente CC-LH.LH.HH.HH) com a imagem room 



5.3 Experimentos Realizados no Grid 

Grids computacionais são sistemas que acoplam recursos heterogêneos distribuídos, 

oferecendo acesso consistente aos recursos, independentemente de sua localização ge- 

ográfica. A tecnologia de computação em grzd visa agregar recursos computacionais 

variados e dispersos em um único "supercoinputador virtual", acelerando assim a exe- 

cução de aplicações paralelas. Grids se tornaram possíveis nos últimos anos, devido à 

grande melhoria de desempenho e redução de custo, tanto de redes de computadores 

quanto de inicroprocessadores [23]. 

Vários tipos de aplicações são indicadas para serem executadas em um grzd, como 

por exemplo: aplicações que demandam um alto custo computacional, aplicações co- 

laborativas, onde o grid viabiliza a comunicação entre pessoas, e aplicações intensivas 

de dados, nas quais o foco é o acoplamento de recursos de dados distribuídos visando 

o acesso a grandes bases de dados [8, 151. 

Além dos fatores de desequilíbrio de carga observados em um cluster, tais como, 

heterogeneidade dos processadores e a presença de carga externa, o fator comunicação 

pode ser relevante devido à maior heterogeneidade dos canais de comunicação. As 

constantes trocas de mensagens através de canais de comunicação mais lentos podem 

prejudicar o desempenho de uma aplicação devido aos atrasos nos envios e recepções 

de dados. 

Nesta seção, serão apresentados os resultados e as análises sobre os experimentos 

realizados em uin grid computacional. As estratégias iinplementadas foram executadas 

em um gRd formado por dois clusters de duas universidades do Estado do Rio de 

Janeiro, assim identificados: clusterPUC (cluster localizado na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro) e clusterUFF (cluster localizado na Universidade Federal 

Fluminense). O grid foi formado por 30 máquinas, sendo 15 no clusterPUC com 

processadores Pentim I1 (398 MHz) e 15 no clusterUFF com processadores Pentium 

IV (2594 MHz). As máquinas dentro de cada cluster são conectadas por uma rede 

Fast Ethernet e os dois clusters são interconectados via internet. Para possibilitar a 

comunicação entre os processadores dos dois clusters foi utilizado o mzddleware Globus 

Toolkit [44] (versão 2.4 nas máquinas da UFF e versão 2.2 nas máquinas da PUC) e a 

biblioteca de troca de mensagens mpilam [30, 431 (versão 7.0.6 em ambos os clusters). 



Além disso, foi utilizada a mesma versão do NWS dos experimentos realizados no 

cluster (versão 2.12.2). 

Além das estratégias avaliadas no cluster foram executadas duas outras no grid. 

A primeira trata-se de uma versão do Weighted Factoring with Dynamic Feedback 

(MERBG) que também utiliza a latência de rede (monitorada pelo NWS) como parâ- 

metro auxiliar na definição do peso de um processador e a segunda é uma estratégia 

mestre-escravo hierárquica, ambas foram apresentadas no Capítulo 3. A primeira será 

identificada por MERBGb e a segunda, por MEH. Estas duas estratégias foram iin- 

plementadas com o objetivo de proporcionar um balanceainento de carga eficiente em 

grids comput acionais e por este motivo fizeram parte desses experiinentos. Vale lem- 

brar que a estratégia MERBG, que não utiliza a latência de rede e que foi avaliada nos 

experimentos realizados no cluster, será identificada nesta seção como MERBGa. 

A avaliação das estratégias implementadas no grid utilizou, além das duas apli- 

cações testadas no cluster (termions e Ray Tracing), uma aplicação sintética onde 

podem ser configurados os seguintes parâmetros: número total de tarefas, tempo de 

computação de cada tarefa (em segundos) e o tamanho da tarefa (ou seja, quantidade 

de bytes associados a uma tarefa). A aplicação sintética foi utilizada com o objetivo de 

permitir uma análise do desempenho das estratégias de balanceamento de carga quando 

executadas ein aplicações com um maior número de tarefas e com tarefas de tamanho 

maior, já que na aplicação dos termions cada tarefa tem um tamanho de 20 bytes 

e na aplicação Ray Tracing apenas 4 bytes. Cada tarefa nesta aplicação consiste na 

execução de um loop, onde em cada iteração deste é executada uma operação aritmética 

bem simples (esta operação é feita apenas com número inteiros). 

Diferentemente dos experimentos realizados no cluster, onde variou-se o número de 

tarefas na aplicação dos termions (250, 500 e 1000 termions) e onde foram renderizadas 

duas imagens distintas com o Ray Tracing (5balls e room), no grid a primeira aplicação 

citada foi executada com 2000 termions e a segunda apenas para a imagem 5balls 

(novamente com tamanho 500 x 500 pixels). O aumento do número dos termions se 

deve ao fato de que o tempo total de computação seria muito baixo com poucas tarefas 

e 30 processadores (número total de processadores do grid), o que poderia prejudicar 

a análise. Na aplicação Ray Pacing a imagem 5balls foi escolhida por necessitar de 

um tempo maior para ser renderizada. Além disso, como não foi possível aumentar o 



número de pixels da imagem, aumentou-se a ordem de cada pixel de 4 x 4 para 8 x 8, 

aumentando assim o tempo de computação de cada um deles. 

A aplicação sintética foi sempre executada com 20000 tarefas de tamanho lkb e o 

tempo de computação de cada tarefa foi configurado para durar aproximadamente 2s 

no processador mais lento do grid, ou seja, nos processadores do clusterPUC, que são 

Pentium I1 (398MHz). 

Conforme foi explicado no Capítulo 4, a estratégia MEH necessita de uma topologia 

de processadores como parâmetro de entrada. Em uma topologia, deve existir um único 

mestre global (que contém o conjunto inicial de tarefas e as distribui para escravos 

ou submestres), submestres (que distribuem tarefas para seus escravos ou para outros 

submestres e se reportam ao mestre global ou a outros submestres para solicitar tarefas) 

e escravos (que executam tarefas e se reportam ao mestre global ou a um submestre 

para solicitar tarefas para execução). 

Os experimentos realizados no grid utilizaram uma topologia de apenas três níveis, 

onde o mestre global está localizado no cluster que contém o conjunto inicial de tarefas 

e todos o demais processadores deste cluster são escravos que se reportam diretamente 

ao mestre global para solicitar tarefas. No outro cluster existe um submestre que se 

reporta ao mestre global para solicitar um subconjunto de tarefas e as distribui para 

os seus escravos, localizados no mesmo cluster. O tamanho do bloco de tarefa,s que o 

submestre solicita para o mestre global ficou assim definido: 45 tarefas na aplicação 

dos termions (ou 3 tarefas para cada escravo), 30 tarefas no Ray Tracing (ou 2 tarefas 

para cada escravo) e 105 tarefas na aplicação sintética (ou 7 tarefas para cada escravo). 

Testes prévios, realizados com as estratégias MERB4 e MERB5 no grid formado 

pelos 30 processadores (15 em cada cluster), detectaram um grande overhead embu- 

tido no recálculo de pesos quando são utilizadas medições NWS. Por este motivo, o 

parâmetro R, &e determina o número de recálculos, foi definido de forma que fossem 

realizados apeilas dois recálculos, um no início da execução e ou outro na metade. 

Essa medida foi tomada, pois o alto overhead apresentado poderia prejudicar a análise 

gráfica. Ainda assim, o overhead pôde ser notado, como será verificado na análise 

experimental. 

Os experimentos foram realizados com duas configurações diferentes de rede no 

grid. Na primeira, a comunicação inter-cluster, isto é, entre máquinas localizadas em 



cluster distintos, utilizou a latência real de comunicação entre os clusters (entre lms 

e 4ms). A outra configuração utilizou a ferramenta TC (Trafic Control), apresentada 

no Capítulo 4, para emular uma rede com canais de com~inicação mais lentos entre os 

clusters. Para isto, o TC foi configurado de modo que a latência inter-cluster fosse de 

250 ms. Este valor foi utilizado com base nas latências observadas entre as máquinas 

das duas universidades (UFF e PUC-Rio) e máquinas de universidades dos Estados 

Unidos da América (como por exemplo: Universidade de San Diego, Universidade da 

Califórnia e Universidade de Berkeley). Com a utilização do comando ping do Linux 

(com envio de pacotes de 64 bytes) foram observados valores médios de latência de 

250111s. Em ambas as configurações, a latência de rede intra-cluster foi a real. 

Primeiramente, as aplicações foram executadas com o conjunto inicial de tarefas 

localizado no clusterUFF e posteriormente no clusterPUC. Nas estratégias do tipo 

mestre-escravo, o processo mestre foi executado na máquina do cluster que possui o 

conjunto inicial de tarefas (na estratégia MEH o mestre global foi executado nesta 

máquina e o submestre em uma máquina do outro cluster). O conjunto de estratégias 

foi executado cinco vezes e os tempos fornecidos são uma média aritmética desses 

tempos. Nas Tabelas A.13 e A.14, localizadas no apêndice A, podem ser conferidos 

para cada estratégia: o tempo de execução, o IDC, o desvio padrão das execuções e o 

núinero de tarefas executadas por cada cluster. 

Nos gráficos das Figuras 5.26 e 5.27, são mostrados os resultados obtidos com 

a aplicação dos temions. Os gráficos da Figuras 5.28 e 5.29, exibem o resultados 

da aplicação Ray Tracing. Por fim, nos gráficos das Figuras 5.30 e 5.31, podem ser 

observados os resultados obtidos com a aplicação sintética. Para cada aplicação são 

exibidos dois gráficos: o primeiro contém os resultados obtidos quando as tarefas estão 

localizadas no clusterUFF e o segundo quando estão no clusterPUC. 

É importante ressaltar que não foram exibidos nos gráficos os resultados das es- 

trat égias Est , MERB 1 e MERB2, pois estas estratégias apresentaram um desempenho 

muito ruim e prejudicariam a análise das demais estratégias por alterarem significati- 

vamente a escala dos gráficos. Também não foram exibidas as execuções SMT (sem o 

mestre trabalhando) das estratégias do tipo mestre-escravo porque, mesmo com uma 

diferença bem pequena, as execuções CMT obtiveram, na maioria dos casos, um de- 

sempenho melhor. Todos os resultados, incluindo estes que não foram exibidos nos 



gráficos, podem ser conferidos nas Tabelas A.13 e A.14, no apêndice A. 

Uma avaliação mais geral pode ser feita sobre as três aplicações executadas. Observa- 

se nos gráficos (exibidos no final desta subseção), uma grande diferença no comporta- 

mento entre as execuções com a latência inter- cluster real (entre 1 ms e 4 ms) e 250 

ms quando se modificou a localização do conjunto inicial de tarefas. 

Inicialmente, todas as aplicações foram executadas com o conjunto inicial de tarefas 

localizado no clusterUFF. Após a coleta dos resultados, observou-se que as estratégias 

não apresentaram grande diferença de desempenho quando a latência inter- cluster pas- 

sou da real para 250 ms. Por este motivo, os mesmos experimentos foram realizados 

com o conjunto inicial de tarefas localizado no clusterPUC, que possui uma baixa ca- 

pacidade de processamento (cerca de 6,5 vezes mais lento do que o clusterUFF). Os re- 

sultados obtidos mostraram grande diferença na execução de uma estratégia com essas 

duas configurações de latência, principalmente nas aplicações Ray Tracing e Sintética. 

Os resultados obtidos com a aplicação dos termions, quando o conjunto inicial de 

tarefas estava no clusterPUC e a latência inter-cluster foi de 250 ms (gráfico da Figura 

5.27) possibilitam as seguintes considerações: (a) apenas nas estratégias MEBFI e 

MEBF8, o tempo de execução foi maior do que o obtido no grid com latência inter- 

cluster real, o que era o esperado. Na MEBF1 o motivo foi o alto overhead de comu- 

nicação gerado pelo envio unitário de tarefas para as máquinas do clusterUFF através 

de um canal lento e, na MEBF8, pelo alto índice de desbalanceamento (alto IDC - 

26,7%) gerado por uma máquina do clusterPUC que, possivelmente, tenha recebido 

o último bloco de tarefas; (b) nas demais estratégias, percebe-se que, mesmo com o 

atraso no envio de tarefas para o clusterUFF, forçando assim o clusterPUC a executar 

mais tarefas, os experimentos no grid com a latência inter- cluster de 250 ms obtiveram 

um desempenho melhor (os ganhos foram em média de 7% com percentuais variando 

entre 0,6% e 15%). O motivo deste mau desempenho com a latência mais baixa pode 

ser explicado pelo baixo potencial de processainento do mestre (localizado no clus- 

terPUC) e, conseqiientemente, pela sua capacidade em atender prontamente os seus 

escravos. Nota-se a ocorrência de um "gargalo" no mestre, o que acabou sub-utilizando 

as máquinas do clusterPUC, uma vez que o número excessivo de requisições feitas por 

máquinas do clusterUFF, que executam tarefas mais rapidamente, atrasaram o en- 

vio de tarefas localmente. Para comprovar esta afirmação, basta observar o número 



de tarefas executadas pelo clusterPUC na Tabela A.12. O clusterPUC executou, em 

média, 57% mais tarefas q ~ ~ a n d o  o mestre estava localizado no clusterUFF (gráfico da 

Figura 5.26) e a latência inter-cluster era real. Essa diferença caiu para 3,7% quando 

esta latência foi de 250 ms. Conclui-se, então, que o overhead de envio de tarefas para 

o clusterUFF acabou amenizando o "gargalo" no mestre (localizado 110 clusterPUC), o 

qual foi capaz de atender mais prontamente as requisições dos escravos locais, elevando 

assim a capacidade de processamento do clusterPUC. 

Este comportamento também foi verificado na aplicação Ray Tracing e pode ser 

explicado da mesma forma. No entanto, todas as estratégias com o mestre no clus- 

terPUC e com latência inter- cluster de 250 ms apresentaram um desempenho melhor 

do que o observado na aplicação dos termions (em média 26,61% mais rápido do que 

as execuções no grid com latência real, com percentuais variando entre 8% e 54,2%). 

Nas execuções no grid com latência inter-cluster real e com o mestre localizado no 

clusterUFF, o clusterPUC executou, em média, 37,8% mais tarefas do que quando o 

mestre estava no próprio cluster (vide os gráficos das Figuras 5.28 e 5.29 e a Tabela 

A.13). As mesmas execuções no grid com latência de 250 ms mostraram uma diferença 

de apenas 1,7%. Novamente, se observou um "gargalo" no mestre quando este es- 

tava localizado no clusterPUC e que este "gargalo" foi atenuado quando a latência 

inter-cluster foi maior (250 ms). 

Na aplicação Sintética, o comportamento foi diferente (vide os gráficos das Figuras 

5.30 e 5.31 e a Tabela A.14), pois quando o mestre estava localizado no clusterPUC o 

desempenho foi, na maioria da vezes, melhor no grid com latência real (com exceção 

das estratégias EstNWS, MERB4 e MERB5). Os ganhos foram, em média, de 25,45% 

com percentuais variando entre 2,2% e 48%. Neste caso, o maior número de tarefas 

e o maior tamanho delas (lkb) foi determinante para este coinportainento. O envio 

de tarefas de tamanho maior para as máquinas do clusterUFF embutiram um maior 

overhead no tempo total de computação e foram mais significativos do que um possível 

"gargalo" no mestre. De fato não foram observadas grandes diferenças no total de 

tarefas executadas pelo clusterPUC nas quatro variações de execuções (latência inter- 

cluster real - com mestre no clusterUFF ou na clusterPUC e latência inter-cluster de 

250 ms - com mestre no clusterUFF ou no clusterPUC). 

O desempenho das estratégias de balanceamento de carga será agora avaliado para 



as três aplicações execiitadas. A partir de uma análise dos resultados obtidos com a 

aplicação dos termions pode-se fazer as seguintes considerações sobre as estratégias de 

balanceamento de carga executadas (vide os gráficos das Figuras 5.26 e 5.27 e a Tabela 

A.12): 

Quando o conjunto inicial de tarefas estava localizado no clusterPUC, apenas a 

estratégia MEH obteve tempos de execução menores do que quando as tarefas 

estavam no clusterUFF. Todas as demais estratégias obtiveram tempos maiores 

e o overhead de coinunicação também foi um fator determinante para esses re- 

sultados. 

o A estratégia EstNWS apresentou o pior desempenho dentre as demais estratégias 

devido ao overhead embutido pelo NWS no momento da recuperação das pre- 

visões de disponibilidade de CPU. Este overhead acabou ocasionado grandes 

desbalanceainentos (IDC nas execuções com o conjunto inicial de tarefas loca- 

lizado no clusterUFF: 34,12% no grid com latência inter-cluster real e 25,82% 

com latência de 250 ms; e IDC nas execuções com o conjunto inicial de tarefas lo- 

calizado no clusterPUC: 20,79% no grid com latência inter-cluster real e 21,83% 

com latência de 250 ins) . 

Com o mestre localizado no clusterUF'F, os tempos de execução das estratégias 

MEBF foram aumentando à medida que o tamanho do bloco fixo também foi 

aumentado. Este desempenho pode ser explicado observando-se o aumento dos 

IDC nestas estratégias nas duas variações de latência inter-cluster (real e com 

250 ms). Estas estratégias apresentaram os seguintes IDC: (a) MEBF1 - IDC 

igual a 3,14% nas execuções com latência inter-cluster real e 3,08% com 250 

ms; (b) MEBF2 - IDC igual a 5,03% nas execuções com latência inter-cluster 

real e 6,12% com 250 ms; (c) MEBF4 - IDC igual a 8,59% nas execuções com 

latência inter-cluster real e 7,21% com 250 ins; (d) MEBF8 - IDC igual a 14,43% 

nas execuções com latência inter-cluster real e 13,52% com 250 ms. O mesmo 

aconteceu com o mestre localizado no clusterPUC, onde o aumento do tamanho 

do bloco fixo também gerou desbalanceamentos bastantes significativos. Os IDC 

das estratégias MEBF para as duas coilfigurações de latência foram: (a)  MEBF1 

- IDC igual a 5,57% nas execuções com latência inter-cíuster real e 5,57% com 



250 ms; (b) MEBF2 - IDC igual a 6,88% nas execuções com latência inter-cluster 

real e 8,17% com 250 ms; (c) MEBF4 - IDC igual a 11,17% nas execuções com 

latência inter-cluster real e 13,58% com 250 ms; (d) MEBF8 - IDC igual a 12,93% 

nas execuções com latência inter-cluster real e 26,7% com 250 ms. 

As estratégias MERB4, MERB5 e MERBGb, com o mestre localizado no clus- 

terUFF, não obtiveram um bom desempenho e apresentaram tempos de execução 

bem semelhantes. Estas três estratégias são do tipo Wezghted Factoring e efe- 

tuam recálculo de peso cada vez que o lote vigente de tarefas fica vazio. Cada 

recálculo utiliza medições NWS como parâmetro auxiliar na definição do peso 

de cada processador. Mesmo com a limitação de dois recálculos de peso, um no 

início e outro no meio da execução, estas estratégias não se mostraram eficientes, 

permitindo-se concluir que a coleta de medições NWS gerou um overhead muito 

alto. Pelo mesmo motivo, estas três estratégias também obtiveram os piores de- 

sempenhos quando o mestre estava localizado no clusterPUC, com tempos de 

execução tão altos quanto o da estratégia EstNWS. A localização do mestre em 

um processador mais lento pode ter gerado um overhead ainda maior na coleta 

de medições NWS. 

Quando o mestre estava localizado no clusterUFF, as estratégias MEBF1, MERB3 

e MERBGa obtiveram o melhor desempenho nas duas variações de latência. A 

MERB3, que é do tipo Weighted Factoring, efetua um único cálculo de peso no 

início da execução utilizando medições NWS. Este único cálculo parece não ter 

gerado overhead significativo. A MERB6a utiliza apenas o feedback de execução 

(envio de TMCT - Tempo Médio de Computação de uma Tarefa - pelos escravos) 

para recalcular os pesos, o que demonstrou eficiência. Na MEBF1, mesmo quando 

o canal de comunicação inter-cluster foi de 250 ms, o desempenho não foi preju- 

dicado, pois a alta capacidade de processamento do clusterUFF fez com que suas 

máquinas executassem mais tarefas, diminuindo o número de envios de tarefas 

para o clusterPUC. Quando o mestre foi colocado no clusterPUC, pode-se notar 

que, a MEBF1 teve uma piora de desempenho. Este comportamento pode ser 

explicado por um provável "gargalo" no mestre, que não foi capaz de atender 

prontamente muitas requisições de blocos de tarefas unitários. Quando o mestre 



estava localizado no clusterPUC, além das estratégias MERB3 e MERBGa, o 

MEH também apresentou um excelente desempenho. Ao diminuir o overhead de 

comunicação, com o envio de blocos grandes para o submestre, e sem ocasionar 

grandes desbalanceamentos (IDC de 4,18% e 5,52%), o MEH se mostrou bastante 

eficiente. 

A estratégia MEH não foi tão eficiente quando o mestre global estava localizado no 

clusterUFF. O envio do último bloco de tarefas para o submestre do clusterPUC 

gerou desbalanceainentos, deixando os escravos do mestre global ociosos, en- 

quanto que os escravos deste submestre ficaram sobrecarregados. Nesta aplicação, 

isto pode ter sido mais relevante porque o tempo de computação de cada térmion 

é relativamente alto. Estas conclusões podem ser confirmadas através da ob- 

servação dos IDC desta estratégia quando o mestre global estava no clusterUFF 

(IDC de aproximadamente 6% nas duas variações de latência). 

Na renderização da imagem Sballs, utilizando a aplicação Ray Tracing, podem ser 

feitas as seguintes observações (vide os gráficos das Figuras 5.28 e 5.29 e a Tabela 

A.13): 

Diferentemente do que foi observado na aplicação dos termions, quando o con- 

junto inicial de tarefas estava localizado no clusterUFF, a estratégia EstNWS 

não obteve o pior desempenho. Embora não tenha apresentado um bom desem- 

penho, confirmado através do alto IDC (em média 3O%), o EstNWS conseguiu ter 

um comportamento equivalente ao da estratégia MERB5 e superior ao da MEH. 

Quando o conjunto inicial de tarefas estava no clusterPUC, o desempenho do Est- 

NWS piorou, mas foi superior ao das estratégias MERB4, MERB5 e MERBGb. 

Assim como aconteceu na aplicação dos termions, as estratégias MEBFI, MERB3 

e MERBGa foram as mais eficientes quando o mestre estava localizado no clus- 

terUFF. Quando o mestre estava localizado no clusterPUC, as estratégias MERB3, 

MERBGa e MEH, novamente, foram as mais eficientes e, diferente do que aconte- 

ceu na aplicação dos termions, a estratégia MEBF1 apresentou um desempenho 

eficiente e semelhante ao destas estratégias. 



e A estratégia MEH repetiu o mau desempenho apresentado na aplicação do ter- 

mions com o mestre localizado no clusterUFF. Da mesma forma, o envio do 

último bloco de tarefas para o subinestre do clusterPUC pode ter gerado des- 

balanceamentos, deixando os escravos do mestre global ociosos, enquanto que os 

escravos deste submestre ficaram sobrecarregados. 

e Independentemente da localização do mestre, as estratégias do tipo MEBF a- 

presentaram altos índices de desbalanceamento quando se aumentou o tamanho 

do bloco fixo. Estes desbalanceamentos foram bem mais acentuados quando o 

mestre estava localizado no clusterPUC. Nesta configuração, estas estratégias 

apresentaram os seguintes IDC: (a) MEBF1 - IDC igual a 18,2% nas execuções 

com latência inter-cluster real e 15,07% com 250 ms; (b) MEBF2 - IDC igual 

a 31,5% nas execuções com latência inter-cluster real e 7,54% com 250 ms; (c) 

MEBF4 - IDC igual a 47,19% nas execuções com latência inter-cluster real e 

39,53% com 250 ms; (d) MEBF8 - IDC igual a 45,59% nas execuções com latência 

inter-cluster real e 42,58% com 250 ms. 

Nesta aplicação, as estratégias MERB4, MERB5 e MERB6b também apresen- 

taram os piores desempenhos, ainda pior do que aquele observado na aplicação 

dos termions. Os motivos do comportamento destas estratégias podem ser ex- 

plicados da mesma forma que o da aplicação dos termions (explicação no quarto 

item de avaliação da aplicação do termions). O caráter heterogêneo das tarefas 

desta aplicação pode ter prejudicado ainda mais o desempenho destas estratégias 

quando o mestre estava localizado no clusterPUC. 

Analisando os resultados da aplicação sintética obtêm-se as seguintes conclusões 

(vide os gráficos das Figuras 5.30 e 5.31 e a Tabela A.14): 

e Com o conjunto inicial de tarefas localizado no clusterUFF, a maioria das es- 

tratégias apresentaram um desempenho bastante semelhante. A exceção foi as 

estratégias EstNWS e MERB5. A segunda, principalmente, na execução com 

latência inter-cluster de 250 ms. 

e A execução da estratégia EstNWS com o conjunto inicial de tarefas localizado 

no clusterUFF foi 8,46% mais eficiente quando a latência inter-cluster foi real. 



Quando o conjunto inicial de tarefas estava no clusterPUC, ocorreu o contrário e 

a execução com latência inter-cluster de 250 ms apresentou um ganho de 34,94%. 

Como nesta estratégia foram feitos apenas P - 1 envios de tarefas, não se pode 

atribuir esta mudança de comport ainent o ao fator comunicação. Com as tarefas 

no clusterPUC, observou-se uma melhor distribuição de tarefas entre os proces- 

sadores nas execuções com latência inter-cluster de 250ms. Isto pode ser confir- 

mado comparando os IDC nas duas variações de latência (IDC igual a 7,78% com 

latência inter-cluster de 250ms e 24,26% com latência real). A partir destes valo- 

res pode-se concluir que as previsões de disponibilidade de CPU, fornecida pelo 

NWS, foram mais eficientes na execução com latência inter- cluster de 250ms. 

Quando o mestre estava localizado no clusterPUC e a latência inter-cluster foi 

real, as estratégias MEBF apresentaram um melhor desempenho do que as es- 

tratégias MERB (exceção para a MEBF1). Já nas execuções com latência de 

250 ms, ocorreu o contrário e as estratégias MERB se mostraram mais eficientes 

(exceção para a MERBGb). Ambas as estratégias mencionadas como exceção 

apresentaram um mau desempenho, independentemente da variação de latência. 

Na MEBF1, o mau desempenho pode ser explicado, novamente, pelo ma.ior 

número de requisições de blocos de tarefas unitários. Esta maior quantidade 

de requisições gerou um "gargalo" no mestre, principalmente nas execuções com 

latência real. Embora este "gargalo" tenha sido atenuado nas execuções com 

latência inter-cluster de 250ms, o overhead de comunicação foi muito alto devido 

ao tamanho maior das tarefas nesta aplicação (lkb). Assim, o fator comunicação 

foi determinante para o péssimo desempenho desta estratégia nesta configuração 

de latência. O mau desempenho da estratégia MERBGb pode ser explicado por 

dois fatores: o overhead na coleta de medições de rede do NWS e overhead com 

os cálculos dos pesos, que envolvem o feedback de execução de cada escravo e as 

medições NWS coletadas. 

Independentemente da localização do conjunto inicial de tarefas, a estratégia 

MERBGa apresentou o melhor desempenho nos dois casos. A utilização de uma 

política de redução de bloco e a utilização de um peso determinado pelo feedback 

de execução dos escravos parecem ter sido o suficiente para diminuir o overhead 



de comunicação, sem gerar grandes desbalanceamentos. 

A estratégia MEH obteve um excelente desempenho nas execuções quando o 

mestre global estava localizado no clusterPUC e com latência inter-cluster real, 

com desempenho semelhante ao das estratégias MEBF. No entanto, quando a 

latência inter-cluster foi de 250 ms, o desempenho foi 89,5% pior. Observando 

o número de tarefas executadas por cada cluster, nas duas variações de latência 

inter-cluster, conclui-se que o overhead de comunicação foi alto e bastante rele- 

vante quando a latência foi de 250 ms. Mesmo com menor capacidade de proces- 

samento, o clusterPUC teve que executar cerca de 82,24% mais tarefas do que 

quando a latência inter-cluster foi a real. 

Figura 5.26: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions executada no grid (com 2000 termions) e com o conjunto inicial de tare- 
fas localizado no clusterUFF 



Figura 5.27: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação dos 
termions (com 2000 termions) executada no grid e com o conjunto inicial de tase- 
fas localizado no clusterPUC 

Figura 5.28: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing (com a imagem 5balls) executada no grid e com o conjunto inicial de tarefas 
localizado no clusterUFF 



Figura 5.29: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Ray Trac- 
ing (com a imagem 5baEls) executada no grid e com o conjuilto inicial de tarefas 
localizado no clusterPUC 

Figura 5.30: Tempos da.s estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Sintética 
(com 20000 tarefas de tamanho lkb) executada no grid e com o conjunto inicial de 
tarefas localizado no clusterUFF 
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Figura 5.31: Tempos das estratégias de balanceamento de carga - Aplicação Sintética 
(com 20000 tarefas de tamanho lkb) executada no grid e com o conjunto inicial de 
tarefas localizado no clusterPUC 



Capítulo 6 

Conclusões 

Esta dissertação de inestrado teve por objetivo analisar o desempenho de algumas es- 

tratégias de balanceamento de carga, particularmente as que utilizam a abordagem 

mestre-escravo. A partir do experimentos computacionais mostrados no Capítulo 5, 

que foram realizados com diferentes aplicações SPMD e em ambientes paralelos bas- 

t ante diversificados, foi possível chegar a diversas conclusões. Neste capítulo, serão 

apresentadas estas conclusões e as propostas de trabalhos futuros. 

A necessidade da utilização de estratégias dinâmicas foi perfeitamente justificada 

após a análise dos resultados obtidos com as estratégias estáticas. O estático simples 

se mostrou bastante sensível aos fatores heterogeneidade de processadores e carga ex- 

terna. Embora a estratégia estática com NWS tenha amenizado o impacto gerado por 

estes fatores, ainda apresentou altos índices de desbalanceamentos, principalmente em 

ambientes que apresentam variação de carga externa ou que possuam recursos com- 

putacionais com um alto grau de heterogeneidade. Nestes casos, a divisão de tarefas 

entre os processadores não foi adequada, pois o cloclc de CPU e a previsão de disponibi- 

lidade do NWS, calculadas apenas uma vez no início da execução, não foram suficientes 

para determinar a capacidade real de um processador. 

A realização dos experimentos com diferentes aplicações SPMD mostrou que o de- 

sempenho de uma estratégia de balanceamento de carga também pode ser influenciado 

pelas características da aplicação executada. Fatores como, uniformidade do tempo 

de computação das tarefas, tamanho das tarefas e o número de tarefas executadas 

foram considerados neste trabalho e podem influenciar, significativamente, o desein- 



penho das estratégias. O primeiro fator está relacionado com o caráter homogêneo ou 

heterogêneo de uma aplicação, o qual é definido pelo tempo de computação das suas 

tarefas. Quando as tarefas necessitam do mesmo tempo para serem computadas, a 

aplicação é dita homogênea e, caso contrário, heterogênea. A variação do tamanho 

das tarefas (em bytes) constatou que tarefas de tamanho grande tendem a aumentar 

o overhead de com~~nicação. Já a variação do número de tarefas pode amenizar ou 

intensificar os efeitos produzidos pelos outros dois fatores citados. 

A variação dos ambientes de execução evidenciou que o desempenho de uma es- 

tratégia de balanceamento de carga está intimamente ligado às características da 

arquitetura paralela adotada e da sua condição no momento da execução de uma 

aplicação. A presença de carga de externa nos experimentos realizados no cluster com 

processadores homogêneos e a heterogeneidade dos processadores e da rede nos expe- 

rimentos executados no grid, possibilitaram essa conclusão. As ferramentas Playload 

e TC foram fundamentais para reproduzir estas características. A primeira simulando 

um ambiente de concorrência pelo recurso CPU e a segunda, canais de comunicação 

mais lentos do que o real. 

As diferentes implementações das estratégias do tipo mestre-escravo se mostraram, 

na maioria das vezes, alternativas interessantes de algoritmos dinâmicos de balancea- 

mento de carga. O problema da definição do tamanho ideal do bloco de tarefas envi- 

adas pelo mestre aos seus escravos foi constatado após a análise dos resultados com- 

putacionais. Observou-se que as estratégias com blocos de tamanho fixo (MEBF) 

pequenos podem ser prejudicadas pelo aumento do overhead de comunicação, princi- 

palmente quando as tarefas possuírem um tamanho grande. Em contrapartida, blocos 

de tamanho grande tenderam a prejudicar o desempenho da aplicação devido ao des- 

balanceamento provocado após o envio dos últimos blocos. 

As estratégias com redução de bloco (MERB) implement adas obtiveram desem- 

penhos bastante variados. As duas estratégias propostas inicialmente para sistemas 

de memória compartilhada, MERB1 e MERB2, não apresentaram desempenhos sa- 

tisfatórios. A primeira não obteve um bom desempenho no cluster e no grid, já a 

segunda obteve um desempenho ruim apenas nas execuções do grid. A partir destas 

observações pode-se concluir que estas estratégias com redução de bloco, que não con- 

sideram a capacidade de cada escravo e utilizam apenas uma fórmula para definir o 



tamanho do bloco, podem não ser eficientes em ambientes de memória distribuída e 

com alto grau de heterogeneidade. As estratégias MERB do tipo weighted factoring 

apresentaram bons desempenhos, mas o comportamento geral dessas estratégias foi 

bem variado. No cluster, esta variação pode ser observada nos ambientes de execução, 

onde as cargas externas variavam com maior freqüência e no, grid, a simples hetero- 

geneidade dos escravos e dos canais de comunicação proporcionaram a ocorrência de 

diferentes resultados. 

Um dos fatores que mais contribuiu para a variação dos resultados das estratégias 

MERB no grid foi o overhead gerado pela coleta de resultados do NWS nas estratégias 

que utilizam os resultados monitorados por esta ferramenta. Embora o overhead ge- 

rado pela monitoração dos recursos não tenha sido percebido de forma significante, 

foi constatado um overhead bem alto no momento da coleta de medições do NWS. 

Este foi verificado no momento que o mestre recuperava os valores de monitorações de 

CPU e rede. Observou-se que, quando o conjunto inicial de tarefas estava localizado 

no clusterPUC, que possui processadores mais lentos, o mestre não conseguiu capturar 

rapidamente todas as medições necessárias para as decisões de escalonamento. Este 

problema seria ainda agravado com o aumento do número de escravos, uma vez que se- 

riam necessários mais acessos aos arquivos que armazenam as medições do NWS. Além 

disso, quanto mais recálculos de pesos dos escravos durante a execução da aplicação, 

maior o impacto no tempo total de computação. 

Embora o overhead citado no parágrafo anterior não esteja ligado a concorrência 

dos processos NWS com o processo da aplicação SPMD, notou-se, na realização dos ex- 

perimentos, uma certa instabilidade da ferramenta NWS durante a coleta de medições. 

Erros de execução, frequentemente, ocorreram nas estratégias MERB quando eram 

feitos muitos recálculos de peso. Este ta.mbém foi um dos motivos para a redução do 

número de recálculos nas estratégias deste tipo. Por este motivo, pode-se concluir que 

o NWS não se mostrou muito eficiente para aplicações que necessitem de atualização 

constante dos dados sobre a situação de um recurso monitorado. 

A localização do conjunto inicial de tarefas nos experimentos realizados no grid 

e, conseqiieiite&tente, do mestre nas estratégias do tipo mestre-escravo, mostrou ser 

um fator relevante para o desempenho das estratégias de balanceamento de carga. A 

gra.nde diferença entre a capacidade de processamento das máquinas do clusterUFF e as 



maquinas do clusterPUC, somada a variação de latência inter- cluster, permitiram essas 

conclusões. O gargalo no mestre, quando o mesmo estava localizado no cluster mais 

lento (clusterPUC), foi amenizado quando a latência inter-cluster foi mais alta, pois o 

tempo gasto com comunicação diminuiu a sobrecarga de processamento no mestre. Em 

contrapartida, quando a latência inter-cluster foi real, o desempenho das estratégias do 

tipo mestre-escravo que estabelecem comunicação excessiva com o mestre foi fortemente 

prejudicado. 

Como propostas de trabalhos futuros podem-se apontar: 

A estratégia MERBGa, que obteve um desempenho bastante satisfatório e que 

utiliza o tempo médio de computação de uma tarefa (TMCT) para definir o peso 

um processador escravo, pode sofrer uma pequena modificação na forma como 

se calcula o peso de um escravo. Nesta estratégia, o peso é definido apenas pelo 

TMCT mais atual, não levando em consideração os tempos de comunicação que 

incluem o tempo de envio das tarefas e de recepção dos resultados. Já havia sido 

proposta neste trabalho uma variação desta estratégia onde o peso de cada escravo 

é a soma do seu TMCT com o valor da latência de envio das tarefas para este (a 

MERBGb). No entanto, a partir da análise experimental, observou-se que a coleta 

desta latência (fornecida pelo NWS) embutiu um overhead bastante significativo 

no tempo total de computação. A modificação proposta seria considerar o peso 

como a diferença entre o tempo imediatamente antes do envio de um bloco de 

tarefas para um escravo e o tempo em que o mestre recebeu a próxima requisição 

deste mesmo escravo dividido pelo número total de tarefas do bloco executado. 

Neste tempo estariam inclusos, além do tempo de computação, os tempos de 

comunicação. 

A estratégia mestre-escravo hierárquico pode ser modificada para que a dis- 

tribuição de tarefas dentro de cada cluster seja configurável, permitindo que os 

mestres locais utilizem uma das estratégias do tipo mestre-escravo já mostradas 

neste trabalho. Sendo assim, um cluster poderia utilizar a estratégia MERBGa, o 

outro a MEBF4 e inter-cluster os submestres receberem tarefas do mestre global 

via estratégia MERB3, por exemplo. 

Uma análise mais ampla poderia ser feita utilizando-se um grid formado por 



mais clusters e com latências inter-cluster mais variadas. Além da variação das 

latências, a l-ieterogeneidade de uma arquitetura paralela como esta pode resultar 

em análises e conclusões ainda mais representativas. 

e Todos os experimentos realizados neste trabalho utilizaram processadores do tipo 

Pentium. Testes inicias foram feitos em processadores do tipo AMD Atlon, onde 

foi constatado que este tipo de arquitetura executa operações com ponto flutuante 

com maior rapidez. Por este motivo, algumas das estratégias implementadas e 

avaliadas neste trabalho, que consideram apenas a leitura do clock de CPU (a 

partir do arquivo de sistema /proc/cpuinfo do Unix), podem não ser eficientes 

neste tipo de arquitetura. Sendo assim, outras alternativas de estratégias de 

balancemanento de carga que considerem outros tipos de informação do sistema, 

podem ser propostas. 
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Apêndice A 

Tabelas 

Neste apêndice, apresentam-se as tabelas que contêm os resultados dos experiinen- 

tos coinputacionais realizados e alguns dados estatísticos calculados sobre estes. Nas 

Tabelas A.2 a A . l l ,  podem ser conferidos os resultados das execuções realizadas no 

c l u s t e r  e, nas Tabelas A.12 a A.14, os resultados no grid.  Uma legenda para identificar 

os significados das colunas dessas tabelas é mostrada na Tabela A.I. 

loluna Significado 
P Número total de processadores. 

BC Estratégia de balanceamento de carga. 
SMT Tempo total (em minutos) de execução de 

uma estratégia do tipo mestre-escravo quando 

estratégia estática ou de uma estratégia do tipo 
mestre-escravo quando o mestre trabalhou. 

DP Desvio padrão das várias execuções de uma 
I mesma estratégia. 

IDC 

UFF 

PUC 

Índice de desbalanceamento de carga de uma 
estratégia. 
Número de tarefas executadas pelos proces- 
sadores do clusterUFF nas execuções de uma 
estratégia no grid. 
Número de tarefas executadas pelos proces- 
sadores do clusterPUC nas execuções de uma 
estratégia no qrzd. 

Tabela A.l: Legenda para as colunas das tabelas de resultados 
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Tabela A.14: Resultados da aplicação Sintética no grid 


