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RESUMO

O presente trabalho aborda técnicas de cluster, bem como a sua história, metodologias
e alguns tipos empregados atualmente no mercado e suas respectivas vantagens,
principalmente a utilização de GNU/Linux como sistema operacional. Têm-se como objetivos
realizar um estudo aprofundado das abordagens de cluster e analisar qual a que melhor se
aplica ao ambiente da PrePrint Ltda. Por meio deste estudo foi possível verificar a real
aplicabilidade dessa tecnologia, além de suas técnicas, testar e identificar seus ganhos reais
para a empresa, para poder implementá-la e melhorar sua produtividade com um baixo custo
de investimento.
Este estudo abrange metodologias e tipos mais utilizados no mercado, explorando as
vantagens e focando principalmente nos que se baseiam em sistemas operacionais Linux. O
objetivo é identificar qual a maneira mais viável de aplicar essa tecnologia no ambiente
computacional da PrePrint Ltda.

Palavras-chave: Alta disponibilidade, Balanceamento de Carga, Mosix, beowulf.
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ABSTRACT

This research approaches cluster techniques, as well as its history, methodologies and
some of the types currently used in the market and its respective advantages, mainly the ones
which use GNU/Linux as the operational system. Keeping as final objective to perform a deep
study of the possible approaches in clusters and analyzing which is the best to be applied in
the environment of PrePrint Ltda. Through this study, it was possible to verify the real
applicability of this technology as well as its techniques, to test and identify its real
advantages for the company, so it can be implemented, and to improve its productivity with
an investment low cost.

Keywords: High Availability, Load Balancing, Mosix, beowulf.
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INTRODUÇÃO

A evolução da informática e dos negócios no mundo moderno, de certa forma, torna
organizações e pessoas cada vez mais dependentes dos recursos computacionais. Bancos de
dados, negociações on-line, programações de sistemas industriais e comerciais, entre outros,
necessitam praticidade e velocidade, e isso requer capacidade de processamento cada vez
maior. Paralelo a isso, a globalização e a conseqüente concorrência que ela traz ao mercado
não permitem que empresas e organizações invistam valores exorbitantes em recursos para
tais processamentos: trata-se da chamada relação custo–benefício.
Em busca de soluções viáveis para as necessidades das organizações, surgiu a
tecnologia de processamento em cluster, que objetiva disponibilizar recursos para
processamentos pesados, sem que haja o investimento em máquinas de alta performance e
alto custo. A tecnologia de cluster visa à utilização de máquinas comuns em conjunto para
executar tarefas que antes eram executadas somente por máquinas específicas. Outro fator é
que os sistemas operacionais para operação em cluster estarem mais acessíveis, como o
sistema Linux, que além de ser gratuito, permite ser ajustado à necessidade particular de cada
organização. Além da capacidade de processamento semelhante, com está tecnologia é
possível aumentar a garantia de que os serviços estarão disponíveis constantemente, pois o
sistema não depende de uma única máquina. Isso resolve outros problemas das organizações e
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empresas, as quais seus negócios dependem do funcionamento de seus sistemas de
informática.
Neste trabalho serão apresentadas técnicas de montagem e implementação de clusters,
que permitem obter alta capacidade de processamento e disponibilidade. É demonstrado
também um estudo de caso real da implantação de um cluster Openmosix para renderização
de imagens, no qual pode-se observar a eficácia no atendimento às necessidades do processo.
O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo aprofundado das técnicas de
cluster para obter maior conhecimento sobre tais, bem como verificar a real aplicabilidade
destas por meio de ganhos efetivos em produtividade com utilização de recursos internos das
próprias empresas, com menores custos de aquisição de equipamentos novos. Isto porque
hoje, em algumas empresas, existe a necessidade de alta disponibilidade e/ou alta capacidade
de processamento, visto que elas precisam resolver seus problemas cada vez com um custo
menor, sem afetar a qualidade de seus serviços.
Assim, nos primeiros capítulos – 1 ao 6 – temos o começo do desenvolvimento, com
uma visão conceitual do que é cluster e suas técnicas e seqüencialmente um histórico dos
cluster. Nos capítulos 7 ao 9 será aprofundado dois tipos de clusters, chamados de beowulf e
mosix. Para finalizar, será mostrada a aplicação de um estudo de caso que motivou a pesquisa
sobre clusters, em que houve a possibilidade de aplicar a técnica na empresa PrePrint Ltda. a
fim de resolver problemas de capacidade de processamento para renderização de imagens que
a empresa tinha.
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1. QUE É CLUSTER

Uma das melhores definições para o conceito de cluster é apresentada por Pitanga
(2004, http://www.clubedohardware.com.br/cluster.html):
Cluster é um agrupamento de computadores que, interconectados por uma
rede e trabalhando em conjunto, podem processar um volume maciço de
dados, manter serviços disponíveis de forma quase ininterrupta e reduzir a
sobrecarga de requisições no sistema, mas sendo vistos pelo usuário como se
fosse uma única máquina. Cada máquina do agrupamento, também chamado
de aglomerado de computadores, recebe o nome de nó ou nodo.

Pode-se completar a visão de Pitanga com a Weber (2004, www.inf.ufrgs.br/~taisy/
disciplinas/TFslides/TF05cluster.pdf),

Afirma que “cluster é um grupo de máquinas físicas fracamente acopladas
capazes de suportar o mesmo conjunto de máquinas virtuais. Qualquer
máquina em um cluster pode substituir qualquer outra máquina no mesmo
cluster.[GaryHughes-Fenchel, IEEE 1997]”

Sendo assim, pode-se garantir que cluster é o que se chama de um sistema estruturado
com vários computadores, com objetivo de que sejam vistos como um único computador, que
trabalham de maneira contígua, para proceder à realização de processamentos pesados,
balanceamentos de carga e alta disponibilidade. Em outras palavras, os computadores dividem
as tarefas de processamento e trabalham como se fosse um único computador de alta
capacidade.
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Retomando a idéia de Pitanga (2004, http://www.clubedohardware.com.br/cluster.html):
“Isso gera uma ilusão de uma solução única (imagem virtual). Esse tipo de característica é
denominado “transparência do sistema” ou SSI1 (Single System Image).”
O conceito de imagem virtual perante o usuário consiste sempre que ao utilizar várias
máquinas ligadas em rede para formar um cluster elas têm que se comportar como se fossem
uma única máquina, independente se entre elas as tarefas forem somente distribuídas entre
seus processadores, ou sendo uma mesma tarefa, mas dividida e processada paralelamente
entre as máquinas.
A estrutura do cluster pode ser geograficamente distribuída (utilizando rede de
computadores), ou haver vários processadores em um mesmo hardware. Porém, independente
da estrutura utilizada, o resultado (imagem virtual) será o mesmo, e será passada ao usuário
sempre a idéia de um sistema centralizado, mas, para isso, devem ser mantidos os aspectos
referentes à distribuição dos dados.
Os clusters possibilitam a realização de processamento que antes eram destinados
unicamente a computadores de alta performance, tendo capacidade de completá-los com o
mesmo desempenho. Isso permite que o sistema substitua esses computadores ou que seja
apenas acrescido mais computador ao cluster para aumentar a disponibilidade de
processamento. As tecnologias de clusters possibilitam a solução de diversas tarefas que
necessitam grande volume de processamento e disponibilidade às aplicações, podendo ser
desde o simples melhoramento no desempenho de bancos de dados até o processamento de
pesquisas científicas complexas.
Todo computador de um cluster pode ser chamado de nó2 ou nodo. Os computadores
devem ser ligados a uma rede, podendo ser formada por qualquer topologia, dependendo da
1

SSI é a ilusão criada pelo software e/ou hardware que apresenta um conjunto de recursos de computação como
sendo um recurso único.

2

Nó – Maquinas de um cluster o mesmo que nodo ou node.
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técnica de cluster usada. Independente da topologia, o sistema deve ser criado de forma que
possibilite a inclusão ou a retirada de um nodo “em situações de problemas”, sem obstruir o
funcionamento do cluster.
Os sistemas operacionais comuns entre os computadores, na maioria das técnicas de
cluster, devem ser de um mesmo tipo (somente Windows ou Linux, por exemplo), porque
existem certas características em cada SO (Sistema Operacional) que podem obstruir o
funcionamento do cluster.
Por não haver regras para todos os tipos de clusters, estes podem ser definidos
segundo o tipo de sistema operacional que utilizam (heterogêneo ou homogêneo), ou do
kernel3 do Sistema Operacional (monolítico ou modular), ou até mesmo conforme os padrões
de comunicação agregada (memória compartilhada ou troca de mensagens) e também
conforme a tecnologia de rede e os protocolos utilizados.
Definindo as estruturas dos sistemas operacionais:
•

Heterogêneo: dois ou mais tipos diferentes de sistemas operacionais, por exemplo
Windows e Linux.

•

Homogêneo: somente um tipo de sistema operacional.

Definindo as estruturas dos kernel:
•

Monolítico:

embora

dividir

o

kernel

em

vários

componentes

facilite

o

desenvolvimento, coordenar a troca de informações entre as partes de uma forma
confiável torna-se tão complicado que logo supera o ganho inicial.
•

Modular: o kernel é o mais simples possível e se encarrega de, basicamente, coordenar
a troca de mensagens e dados entre os diferentes componentes do sistema. Em teoria

3

Kernel - em qualquer sistema operacional o kernel é o núcleo encarregado de controlar o

acesso à memória de demais componentes do hardware, de gerenciar os programas abertos, de dividir o tempo de
processador entre eles etc.
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esse sistema é mais simples, pois, em vez de um único e gigantesco kernel com
milhões de linhas de código, passa-se a ter vários componentes menores separados.
Para o protocolo do tipo TCP/IP 4(Transmission Control Protocol / Internet Protocol),
a camada intermediária chamada de Transporte5 é responsável pela implementação dos
serviços na maioria das técnicas de cluster, por tornar o sistema transparente para o usuário,
fazendo com que todos os nodos trabalhem como um único recurso. Contudo essa não é uma
camada obrigatória, porque em certas estruturas computacionais existentes ela não aparece,
fazendo com que haja muita discussão sobre quais serviços devem fazer parte dessa camada
para que se tenha capacidade de disponibilizar eficiência e transparência do cluster em uma
máquina paralela. Existe ainda certa dificuldade para definir os serviços que possam utilizar a
camada de transporte, tendo em vista que as aplicações possuem classes diferentes de
necessidades.
Para disponibilizar a montagem do cluster, é necessário ter um software que será
encarregado pela distribuição do processamento, seja paralelo ou distribuído. O software
precisa trabalhar com situações de defeitos e erros que sejam detectadas rapidamente e
apresentar meios de fornecer restauração adequada sem atrapalhar o processamento do
cluster. Em determinadas situações pode ser utilizado um equipamento específico para tais
funções, não dependendo apenas do software.
Para Manika (2000, http://www.revistadolinux.com.br/ed/002/beowulf.php3):

Cada vez mais empresas e organizações necessitam e dependem de poder
computacional para executar suas atividades. A capacidade de prover
serviços de alta disponibilidade, grupos de serviços que trabalham em
missão crítica, juntamente com as necessidades de garantir que
equipamentos hospitalares e sistemas públicos de emergência estejam
sempre acessíveis e funcionando são apenas algumas características dessa
4

TCP/IP – Protocolo de comunicação mais utilizado entre computadores, principalmente na internet.
Camada de Tranporte – faz parte do protocolo TCP/IP e é responsável por transportar as informações através da
rede.

5
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dependência. As organizações buscam soluções que sejam financeiramente
viáveis, e isso faz com que o Linux seja difundido cada vez mais em
ambientes de grandes usuários, assim como sua utilização em sistemas de
clusters para renderizar gráficos rapidamente, cálculos do clima, fazer testes
de explosões e muitas outras tarefas de grande processamento.

Certamente, quanto mais nodos (computadores) houver no cluster, maior será o custo
de manutenção e implementação, não apenas em relação aos valores dos computadores, mas
também em função de periféricos (switches, cabos, nobreaks, etc.). Porém, ainda assim, esses
valores tendem a ser mais satisfatórios, mostrados na tabela 1 logo abaixo, do que a compra e
a manutenção de um computador de alta performance para a mesma capacidade de
processamento.

Tabela 1 – Valores de comparação

1 HP/IBM Server SMB com 2 Processadores 2 HP/IBM Desktop com 1 Processador
Intel® Xeon™ 3 GHz
Intel® Pentiun 4 HT 3.2 GHz .
Média: 12.549,00 R$

Média Total: 8.250,00 R$

Em um exemplo simples comparando arquitetura proprietária e um pequeno cluster com
duas máquinas, temos no final uma diferença de: R$ 4.299,00.
Fonte: www.hp.com.br / www.ibm.com.br

A capacidade de processamento do cluster pode ser maior, equivalente ou menor à de
um computador de alta performance, dependendo de sua estrutura. Nessa estrutura os nodos
farão parte de uma rede, em que eles tendem a adquirir uma característica menos complexa,
podendo ser estações monoprocessadas dos usuários, por exemplo. Quando forem utilizadas
as estações SMP6 (Symmetric Multiprocessing ou máquinas multiprocessadas), o sistema pode
tornar-se mais complexo por causa da quantidade maior de processadores. O projeto de
6

SMP – Symmetric Multiprocessing. É um recurso suportado por vários processadores, entre eles, toda a família
Pentium (I, II e III), o Intel Xeon, Athlon MP, entre muitos outros, que permite usar dois ou mais processadores
na mesma placa mãe.
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cluster pode conter máquinas com dois ou mais processadores, tornando-o igual ou maior à
complexidade em relação aos computadores MPP7 (máquinas proprietárias de processamento
massivo).
Ainda baseando-se na idéia de Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

Pode-se assentir que a transparência (conceito principal do sistema de
cluster) é algo maior em computadores SMP, onde essa estrutura é suportada
em todos os níveis da arquitetura. Os computadores MPP têm o suporte a
esse conceito apenas para determinados níveis. Mas o cluster fornece um
nível de transparência equivalente a computadores MPP, porque o sistema
operacional realiza a administração dos processadores independente da
quantidade deles.

Considerando estações de usuários, temos presença de discos rígidos e sistemas
operacionais completos instalados, porém em algumas técnicas de cluster podemos não ter a
presença de disco rígido por causa do uso de sistemas operacionais baseados em microkernel8,
o que reduz os custos operacionais ao não haver necessidade de discos rígidos nas estações
dos usuários.
Entre os benefícios dos sistemas clusters, podem ser citados: processamento eficiente,
baixo custo para montagem e manutenção, com ampla gama de aplicações em várias áreas de
TI (Tecnologia da Informação), a possibilidade do contínuo aumento de capacidade, a grande
capacidade de processamento dos microcomputadores e os ativos da rede, podendo ser
baseados em switches de alta velocidade, proporcionando transmissões simultâneas de
pacotes com diferentes partes em altas taxas, como o caso do fast ethernet, gigabit ethernet
entre outros. Isso faz com que os computadores de alta performance, aos poucos, percam a
viabilidade perante os clusters Linux, com aplicações técnicas em diversos ambientes, tais

7

MPP – Máquinas proprietárias “específicas” para realização de processamento de grande porte.
Microkernel, – tipo de kernel compactado e principalmente para sistemas otimizados.

8
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como simulações, biotechnology (biotecnologia), sistemas petrolíferos, modelos financeiro e
usuários da internet para áudio e jogos.
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2. HISTÓRICO DE CLUSTER

O

conceito

de

cluster,

segundo

Pitanga

(2004,

http://multipinguim.underlinux.com.br/artigos.htm) nasceu em 1962 com o Projeto SAGE9
(Semi-Automatic Ground Environment) para o NORAD (North American Air Defense), visando
à defesa aérea norte-americana, sendo operações do combate de NORAD.

2.1 Computadores de alta performance

Imagem 1− Escala Histórica
Fonte: www.aspsys.com

Os computadores de alta performance são os sistemas que conduzem o mundo na
capacidade de processamento. Muitas das tecnologias de um projeto que permitiam uma
máquina ser um computador de alta performance há alguns anos já estão incorporadas
regularmente nos computadores pessoais atuais, fazendo com que um único PC moderno de
desktop seja mais eficiente do que um computador de alta performance de 15 anos atrás, por
exemplo.
Computadores feitos sob medida, programados para usar fita e cartões perfurados,
eram dominantes nas décadas de 60 e 70, eram os chamados mainframes. Máquinas grandes
que poderiam suportar milhares de usuários simultâneos, os quais alcançavam o sistema
através de conexões feitas usando-se terminais específicos, chamados de “terminais burros”.

9

SAGE – Sistema Semi-Automático de Defesa Aérea.
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Aspsys (2004, http://www.aspsys.com/clusters/beowulf/history, tradução próprio
autor):
Defende que o desenvolvimento da tecnologia do LSI (Large-Scale
Integration) e do VLSI (Very-Large-Scale Integration) nos anos de 1970 e
1980 fez com que milhares de componentes de hardware pudessem ser
integrados em uma única microplaca de hardware, possibilitando, assim, o
desenvolvimento do microprocessador. Na arquitetura do processador ocorreu
o desenvolvimento de vetores, o que possibilitou que uma grande quantidade
de dados matemáticos pudesse ser calculada muito mais rapidamente do que
em outros tipos de processadores, embora as CPUs de vetor perdessem
rendimento quando recebiam instruções complexas.

O modelo de computador de alta performance da Cray, baseado na tecnologia de vetor,
introduziu muitas inovações: foram os computadores mais rápidos da época. O número de
processadores que podiam ser aglomerados em um computador de alta performance
tradicional de processadores vetoriais era limitado freqüentemente pela capacidade de
alcançar grande quantidade de memória compartilhada (paralelização maciça). Também
foram projetados sistemas capazes de superar o roadblock10, utilizando diretamente os
processadores off-the-shelf11, proprietários com as memórias locais em uma rede, limitando
escalabilidade, geralmente pelos custos.
Muitos problemas encontrados por computadores de alta performance podem
facilmente ser divididos em peças menores, a serem trabalhadas simultaneamente. Os
computadores de alta performance tradicionais podem freqüentemente ser substituídos por um
Cluster, que são as máquinas individuais programadas para agir como um único computador.
O Beowulf (Ser discutido com mais profundidade no Capitulo 5) é talvez o mais bem
sucedido cluster para processamento paralelo da atualidade. Donald Becker e Thomas Sterling
projetaram o primeiro protótipo de Beowulf em 1994 para a NASA, com 16 processadores

10

Roadblock - excesso de memória compartilhada.
off-the-shelf – Maquinas e processadores proprietários para grande processamento envolvendo
software e hardware.

11
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486-DX4 conectados pelo Ethernet com um channel-bonded12, porque nesse primeiro projeto
a utilização de switches era muito cara.
Ainda de acordo com Aspsys (2004, http://www.aspsys.com/clusters/beowulf/history,
tradução próprio autor):

Hoje os conjuntos paralelos de Beowulf são usados para resolver os
problemas que requerem muito das estações computacionais, por exemplo, a
ciência moderna que necessita cada vez mais das habilidades de poder fazer
as simulações que são grandiosas e complexas. Porém o poder do cluster de
Beowulf é aplicado em vários problemas complexos da computação, tais
como traçar o genoma humano, a análise do tempo, o cryptanalysis13, a
simulação fractal ou simular explosões nucleares, a disponibilidade dos
microprocessadores e de redes de alta velocidade e componentes dos produtos
COTS 14(Commodity Off The Shelf) perante os custos do off-the-shelf,
estimulando ainda mais uso do projeto beowulf.

2.2 Futuro

Para Aspsys (2004, http://www.aspsys.com/clusters/beowulf/history, tradução próprio
autor):

Pode-se esperar que no futuro, a utilização dos clusters seja fundamental para
a execução de exames como a simulação de modelos em 3D de órgãos do
corpo humano, como o coração, por exemplo. Normalmente, para fazer um
exame desses seria necessário diversos dias de processamento, dos sistemas
por requererem bilhões de cálculo por segundo. Pode-se então acreditar que a
ciência será a grande beneficiada com a evolução da tecnologia de clusters.

12

Channel-Bonded – Devido a limitações impostas pelo protocolo Ethernet em 1994 e até
custos, foi desenvolvido Ethernet 10 Mbits com dois barramentos.

13

Cryptanalysis – Análise e estudo da criptografia.
COST – hardware e software comum encontrados nas prateleiras, mercado de informática.

14
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Mas porque hoje a tecnologia continua a se encontrar com os desafios de melhorar taxas
de pulso de disparo do processador, espaço de disco, velocidade da rede e desempenho da
memória.
A velocidade dos computadores de alta performance avançará no reino de pentaflops15
e eventualmente poderá alcançar e até ultrapassar um hexabyte16 com o passar dos anos. Trará
também um aumento das tecnologias de conectividade, sendo elas adaptadas em diversos
tipos de equipamentos, como em carros, casas e dispositivos para roupas, entre outro. Mas
muitos vêem também um movimento para metacomputing17, esse modelo tende a resolver os
problemas intensivos para um único computador de alta performance, aproveitando o poder
das redes de alta velocidade distribuídas pelo excesso individual de sistemas.

15

Pentaflops – capacidade de processamento de mil terabytes ou 1 quadrilhão de bytes.
Hexabyte ñ capacidade de processamento de mil petabytes ou 1 quintilhão de bytes.
17
Metacomputingñ- a união de várias arquiteturas de grande poder computacional que vão agir como um único
sistema.
16
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3. TÉCNICAS DE CLUSTER

Os clusters podem ser classificados quanto à classe, sendo elas Classe I e Classe II.
Os de Classe I são construídos inteiramente usando-se hardware e software de tecnologia
padrão, como SCSI (Small Computer System Interface), Ethernet e IDE (Integrated Device
Electronics), ou seja, comum. São tipicamente mais baratos do que os Clusters de Classe II,
Estes utilizam hardware e software especializado em conseguir um desempenho mais elevado,
como Myrinet18, ATM19, sistemas proprietários de storege20, entre outras tecnologias.
Além dessas classes de arquiteturas cluster, podem-se distinguir dois tipos de
classificação quanto aos nodos que fazem parte do cluster:
Arquitetura simétrica: possuem todos os nodos homogêneos, visto que todos os nodos
possuem a mesma velocidade e capacidade de processamento, além de possuírem a mesma
quantidade de recursos computacionais (ex.: memória). Somente clusters com esse tipo de
arquitetura possibilitam uma verdadeira análise de desempenho.
Arquiteturas assimétricas: possuem nodos diferentes. Podem possuir nodos homogêneos,
mas com diferentes velocidades e capacidades de processamento, ou nodos homogêneos com
diferentes recursos de computação (ex.: memória). Arquiteturas dessa classe dificultam
possíveis análises de desempenho.

3.1 Single Point Of Failure (Ponto Único de Falha)

18

Myrinet – desenvolvida para se tornar uma tecnologia de interconexão, baseada em chaveamento e
comunicação por pacotes, de baixo custo e de alta performance, principalmente para a interconexão de clusters
de computadores.
19
ATM (Asynchronous Transfer Mode – Modo de Transferência Assíncrono) – as células ATM têm 53 bytes,
modelo de conexão, capacidade de ultrapassar 644 Mbps, hardware caro.
20
Storege – uma placa ou até mesmo várias placas interligadas através de algum barramento proprietário que
podem atingir capacidades de armazenamento fabulosas, muitas vezes superando a barreira do terabyte, em alta
taxa de transferência.
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Considerando

o

que

é

afirmado

por

Bookman

(2003,

http://www.ulbra-

to.br/ensino/43020/Artigos/Anais2004/Anais/gabrielaLeaoClusterEncoinfo2004.pdf):

Tem-se a visão de que os clusters de alta disponibilidade são muito utilizados
para manter serviços disponíveis de forma quase ininterrupta. Para isso,
fazem-se necessárias a redundância de hardware e a reconfiguração de
software em cada nodo do aglomerado a fim de evitar pontos únicos de falha
(Single Point of Failure – SPOF), que poderão ocasionar a queda do sistema e
a indisponibilidade de serviços providos pelo agrupamento.

O SPOF, ou Ponto Único de Falha, é uma situação crítica e de interesse essencial ao
funcionamento de um sistema simultâneo. Uma falha em um SPOF pode representar uma
queda no sistema, por ele em definição. Para atingir uma Alta Disponibilidade, é preciso
eliminar quantos SPOFs possíveis, fazendo com que o recurso deixe de ser único ou essencial.
A eliminação de SPOFs geralmente fica perante a redundância de recursos para
deixarem de ser únicos como os discos rígidos, placas de rede, processador etc. Mas os discos
rígidos são os principais recursos, pois são os mais prováveis de falhar, além de terem um
desgaste muito grande e de serem muito frágil. Têm ainda a responsabilidade de
armazenamento dos dados, visto que a perda dos dados é muito mais prejudicial do que a do
hardware.
Uma solução é a realização de backups, entretanto isso não caracteriza Alta
Disponibilidade, porque não aumenta diretamente o uptime21. Um exemplo de eliminação de
SPOFs para a Alta Disponibilidade é a utilização de software ou hardware redundante, como
o RAID.22

21

Uptime ñ duração do intervalo de tempo em que uma máquina permanece ligada ininterruptamente.
RAID – (Redundant Array of Inexpensive Disks – conjunto redundante de discos baratos).vários HDs são
combinados para aumentar a performance. E, a um nível mais complexo, o RAID pode ser usado também para
melhorar a confiabilidade do equipamento por meio de espelhamento ou paridade.
22
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3.2 High Availability (Alta Disponibilidade).

São clusters desenvolvidos para gerar uma alta disponibilidade de serviços e recursos,
de maneira a tornar contínuo o uso por intermédio da redundância, que é subentendido o
sistema. De modo geral, se um nodo do cluster tiver algum problema e falhar, os serviços e as
aplicações transparentemente sem percepção do usuário estarão disponíveis para ele em outro
nodo.
Pitanga diz que (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

Essa técnica foi desenvolvida a partir da necessidade de não deixar o sistema
parar caso uma máquina, de forma inesperada, deixar de funcionar. Inúmeros
são os casos em que o administrador do sistema de organizações é chamado às
pressas em um fim de semana, no meio da madrugada ou fora do seu horário
de expediente para recolocar o sistema no ar. Piores são as situações em que a
organização não encontra seu administrador do sistema e permanece com o
problema, podendo gerar prejuízos para ela.

Os clusters de alta disponibilidade possuem uma ligação direta com essa necessidade,
em função da grande e crescente dependência que as organizações e pessoas têm dos
computadores. Eles assumiram, cada vez mais, um papel de extrema importância, geralmente
em ambientes em que seu foco for servidores de missão crítica, bem como disponibilizam
poder computacional, de modo on-line, 24 horas, ISP (Internet Service Provider), B2B23,
B2C24, banco de dados, além de fazerem parte de praticamente todos os negócios (rotinas
administrativas) das organizações atualmente.
Lungarzo e Guilherme (2003, http://www.linux.ime.usp.br/~cef/mac499-03):

23

B2B – Business to Business, negócios entre empresas envolvendo produtos, serviços ou parcerias. Esse termo é
mais usado em relação aos sites que promovem esse tipo de comércio, oferecendo toda a praticidade e infraestrutura necessárias, cobrando em troca uma mensalidade ou comissão sobre as transações.
24
B2C – Business to Consumer, vendas diretas ao consumidor. É geralmente usado em relação aos sites
que vendem produtos no varejo.
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Concordam que Alta Disponibilidade é, acima de tudo, uma política de
concepção, instalação, manutenção e administração de um sistema
computacional de modo a maximizar o uptime dentro de padrões
preestabelecidos de necessidade.

Esse sistema de cluster HA mantém a disponibilidade dos recursos e serviços
prestados em um sistema computacional, utilizando uma replicação dos recursos em outro
servidor, por uma redundância e configurações de software para realizar essa tarefa. Na idéia
principal de um cluster várias máquinas interagem como uma única máquina, tendo a função
de monitorar uns aos outros. Em uma eventual situação esses backups acabam assumindo seus
serviços caso algum deles venha a falhar. A grande complexidade está no software, que tem a
função de monitorar os recursos dos computadores do cluster, verificando se os serviços estão
sempre on-line, devidamente em cada servidor e definitivamente saber como realizar a
substituição do serviço se houver algum tipo de problema.
Os clusters HA têm, em sua maioria, o objetivo de não deixar o sistema parar, como
na Imagem 2, mas em eventuais quedas de performance de algum serviço e de capacidade de
processamento, ainda que o sistema não pare completamente, pode executar a troca do nodo
para retomar o melhor nível de performance, conforme tolerância configurada no software
que monitora o sistema.
Para garantir a disponibilidades de serviços, uma camada de software de pulsação é
instalada e este realiza a comunicação entre nodos, FESURV (2004, http://www.ulbra-

to.br/ensino/43020/Artigos/Anais2004/Anais/gabrielaLeaoClusterEncoinfo2004.pdf):

Periodicamente esse software, conhecido como keep alive25, envia uma
mensagem de um nodo para o outro. Se o nodo primário responder ao
secundário, e vice-versa, significa que os nodos do cluster estão em perfeito
25

Keep-alive – este parâmetro controla a freqüência que o TCP verifica se uma conexão ociosa está
intacta, enviando um pacote keep-alive. Se o sistema remoto estiver alcançável e operacional, ele vai
responder ao pacote keep-alive. Pacotes keep-alive não são enviados por padrão. Esse recurso pode ser
habilitado em uma conexão por uma aplicação.
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funcionamento, estão disponíveis. Caso contrário, constata-se que um dos
nodos falhou e este será substituído pelo nodo que se encontra em
funcionamento. Para que a substituição seja bem sucedida, o IP do nodo que
caiu deve ser migrado para o nodo que está em funcionamento a fim de
garantir a continuidade do processamento em que a outra máquina havia
parado.

Sabe-se da importância de ter um sistema de tolerância a falhas, e, para isso, é possível
disponibilizar alguns hardwares existentes, como placas, software de RAID, fontes de energia
e placas redundantes, sendo esses sistemas completamente interligados no monitoramento,
havendo a possível substituição do recurso parado.

Imagem 2 − Esquema (HA)
Fonte: www. clubedohardware.com.br

3.3 Load Balancing (Balanceamento de Carga)
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O tipo de cluster baseado em balanceamento de carga, tem a função de distribuir o
tráfego e requisições de máquinas que estão no sistema. Isso pode ocorrer de duas formas:
O sistema é exclusivo para realização de balanceamento de carga, ou seja, os nodos não
são utilizados para processar aplicativos individuais. Nessa situação há um nodo responsável
por manter e controlar as solicitações e pedidos;
O sistema realiza o balanceamento de carga e roda os aplicativos dos usuários, desse modo
os nodos também são extremamente responsáveis em manter e controlar as solicitações e
pedidos.
Segundo

estudos

realizados

pela

FESURV

(2004,

http://www.ulbra-

to.br/ensino/43020/Artigos/Anais2004/Anais/gabrielaLeaoClusterEncoinfo2004.pdf):

O cluster de Balanceamento de Carga tem como propósito a distribuição
igualitária de processos ao longo dos nodos do agrupamento de computadores.
Evidentemente algoritmos de escalonamento de processos se fazem
necessários.

Nesta estrutura de cluster são interligados os nodos para suprir todas as solicitações de
recursos e as requisições enviadas de clientes, sendo distribuídas de uma forma rápida e
equilibrada entre os nodos. Esse tipo de cluster não trabalha ao mesmo tempo em um único
processo, fazendo uma espécie de redirecionamento das solicitações de um jeito uniforme,
definido em um algoritmo específico para escalonamento.
Para Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

Sua grande especialidade é resolver problemas de serviços que tenham
inúmeras solicitações em tempo real, como os serviços de comércio
eletrônico, empresas que tenham seu sistema on-line, provedores de internet e
para solucionar diferentes números de carga que possa ter num exato
momento. Para se ter um cluster de característica escalável, é preciso garantir
que cada servidor tenha sua utilização de uma forma completa. Portando, não
tendo um serviço e fazendo o balanceamento de carga entre máquinas, que
dispõem ter a mesma capacidade de retorno para um usuário, podemos,
inicialmente, ter problemas, como mais de uma máquina que possa responder
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à solicitação feita, em que a comunicação da rede fica mais congestionada e
prejudicada.

Assim, é necessário implementar um artifício, que realizará o balanceamento entre as
máquinas e os clientes, fazendo uma boa configuração para isso, desse modo é possível
disponibilizar inúmeras máquinas como servidores, na utilização dos usuários, a noção de
estar trabalhando somente com um endereço. Esse artifício deverá dispor de um software
específico para realizar um bom gerenciamento, ou ainda pode ser um equipamento de rede
que disponibiliza performance de software e hardware, com capacidade de realizar nesse
único equipamento o balanceamento das cargas através de passagens de pacotes.
Mas, quando algum nodo falhar, o tráfego deve ser rapidamente redistribuído entre as
máquinas do cluster que estão mais disponíveis, caso ocorra a falha referenciada no algoritmo
utilizado.
Um ótimo exemplo apontado por Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

Seria o projeto Linux Virtual Server, com a terminologia LinuxDirector, ou a
utilização de um básico balanceamento de carga realizado por DNS26. Para
disponibilizar o balanceamento, teremos um endereço onde os usuários
deveram fazer as requisições, utilizando dessa forma o Virtual Server (VS),
que fará ou redirecionará as requisições feitas por eles, passando o tráfego
para uma máquina que está dentro do cluster.

A utilização dessa tecnologia de balanceamento de carga entre os servidores tem a
cada dia um aumento gradativo considerável nos servidores das redes LAN27 e principalmente
da internet, disponibilizando uma capacidade muito rápida e eficiente de performance, dada a
característica da necessidade de poder manter os clientes recebendo as respostas de suas
requisições a todo instante.
26

DNS – Domain Name System. Serviço que converte URLs nos endereços IP dos servidores.
LAN – Local Area Network ou rede local. Qualquer rede de micros que englobe um pequeno espaço, uma sala,
um andar ou mesmo um prédio.
27
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Os clusters com balanceamento de carga tornam-se indispensáveis em projetos de
portais de comércio eletrônico, entre outros. São preferidos pelas empresas de web pela sua
eficácia e seus benefícios e são aplicáveis a redes privadas de empresas de outros segmentos,
permitindo resolver problemas dos usuários internos. Então, temos como determinado ponto
principal para uma implementação de sucesso de balanceamento de carga em servidores a
escolha do algoritmo usado para o realizar tal tarefa, tendo uma necessidade de saber como é
feito esse balanceamento entre as máquinas. Quando houver uma solicitação do usuário para o
endereço virtual (VS), todo o trâmite de passagem da requisição e escolha da máquina como
também a resposta dela devem ser ocasionados pelo algoritmo de total transparência, sendo
imperceptível para o usuário do cluster, como se não tivesse nenhum tipo de balanceamento.
É essencial ter também disponível um método definido para fazer um monitoramento das
máquinas, verificando a sua atual situação de funcionamento, para não ocorrer a passagem de
pacotes onde uma máquina do cluster parou por alguma falha, e também um método que o
usuário possa ter confiança quando acessa esse mesmo servidor toda a vez que for preciso.
Então, apoiando-se na idéia de Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

Entende-se que o balanceamento de carga não é um simples redirecionamento
das requisições dos usuários para outras máquinas do cluster. A
implementação estará no mínimo correta se for visto o equipamento utilizado
para fazer o balanceamento, que deverá ter como padrão o monitoramento
constante da comunicação, conferência dos status da máquina e uma possível
redundância. Nenhum desses itens pode ser considerado desnecessário para o
suporte da escalabilidade de todo tráfego que a rede está dispondo.

Sem essas características o gargalo torna-se grande ou ainda pode haver um ponto
extremo de falha, para isso temos vários algoritmos de balanceamento que são de grande
importância.
Os três principais algoritmos de escalonamento serão apresentados nos capítulos a
seguir.
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3.3.1 Algoritmo Least Connections

Com esta técnica, são redirecionadas as solicitações para o servidor virtual, baseado no
menor número de solicitações por conexões. Por exemplo, se nesse instante a máquina 1 está
momentaneamente processando 30 solicitações por conexões, e a máquina 2 está processando
20 solicitações por conexões, com certeza na próxima solicitação será redirecionado
automaticamente para a máquina 2, desde que nesse mesmo instante a máquina não tenha um
número maior de processos ativos.

3.3.2 Algoritmo Round Robin

Com esta técnica, as requisições são sempre redirecionadas para a próxima máquina
do cluster que estará na sua vez disponibilizando de uma forma circular. Exemplificando: se a
primeira solicitação de conexões for encaminhada para a máquina 1, posteriormente a
próxima para a máquina 2 e finalmente à máquina 3, e assim retornando à máquina 1.

3.3.3 Algoritmo Weighted Fair

Nesta técnica, as solicitações de conexões são dirigidas para as máquinas do cluster
referencialmente baseadas na capacidade de carga e requisições de cada uma e na disposição de
resposta delas mesmo. Tem-se como exemplo: se a máquina 1 é cinco vezes mais rápida para a
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realização do atendimento às solicitações do que a máquina 2, os administradores referenciam
uma capacidade de carga maior para a máquina 1 do que referenciado à máquina 2.

3.3.4 High Availability (Alta disponibilidade) e Load Balancing (Balanceamento de carga)

Exatamente como sugere o nome, esta técnica nada mais é do que a combinação das
duas técnicas de clusters supracitadas (HA e Load Balancing). Essa técnica tem por objetivo
aumentar a capacidade de disponibilidade e escalabilidade das requisições, dos recursos e dos
serviços, também esse tipo de estrutura de cluster é muito utilizada em empresas e servidores
que dispõem de serviços web, mail, ou ftp28.
Na

pesquisa

da

FESURV

(2004,

http://www.ulbra-

to.br/ensino/43020/Artigos/Anais2004/Anais/gabrielaLeaoClusterEncoinfo2004.pdf):

Essa combinação dá-se o nome de cluster Combo, cuja aplicabilidade é
altamente comercial, visando a serviços que recebam grande número de
requisições e que devam estar disponíveis.

Essa técnica “combinada” demonstrada na Imagem 3, tem o poder de disponibilizar
uma ferramenta de alta performance, agregada a uma ferramenta de tolerância à falha. Por
isso, pode ser considerado um recurso perfeito para serviço ISP e serviços de rede, em que a
interrupção de suas operações é algo completamente crucial para os resultados da empresa,
por exemplo. Temos como principais características desse cluster o direcionamento das
requisições dos nodos com problema para os nodos de backup, melhoria na qualidade das
aplicações e serviços disponíveis na rede, mantendo uma transparência na relação das
28

FTP – File Transfer Protocol. É um protocolo usado para transferir arquivos através de redes TCP/IP.
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aplicações em uma única rede virtual, e uma estrutura que mantém o sistema altamente
escalável.

Imagem 3 − Esquema Load Balancing
Fonte: www. clubedohardware.com.br

3.3.5 Processamento Paralelo

Pitanga (2004, http://multipinguim.underlinux.com.br/artigos.htm):

Sugere que este modelo de cluster aumenta a disponibilidade e a performance
para as aplicações, particularmente as grandes tarefas computacionais. Uma
grande tarefa computacional pode ser dividida em pequenas tarefas que são

34
distribuídas ao redor das estações (nodos), como se fosse um MPP. É comum
associar esse tipo de cluster ao projeto Beowulf da NASA.

A evolução permanente do desempenho dos PCs, principalmente dos processadores,
tem contribuído muito na equivalência entre PCs e Workstations, além disso, a diminuição de
valores de aquisição (custos), novas e mais rápidas tecnologias de rede, o código fonte aberto
e gratuito do sistema operacional, como o GNU/Linux e FreeBSD, que possibilitam a
execução de alterações no Sistema Operacional a fim de facilitar a implementação, propiciam
maior viabilidade na implantação e utilização desses sistemas de clusters.
O cluster de processamento paralelo requer aplicações paralelas para que se obtenha
um bom desempenho, mas também podem ser aplicações seqüenciais, porém nesse caso a
maioria dos recursos do cluster não é utilizada. Entretanto, para a utilização de aplicações que
são paralelas, têm-se os API’s29, utilizando diferentes ambientes de programação, visto que
estes correspondem principalmente a bibliotecas paralelas (MPI30, PVM31 etc.) com utilização
de depuradores, monitores e linguagens de programação adequadas a interagir com a estrutura
para fazer a comunicação na rede e fornecer um bom desempenho nas aplicações.
Pitanga (2004, http://multipinguim.underlinux.com.br/artigos.htm):

Considera que dentre os projetos, pesquisas e conceitos desenvolvidos e
influenciados pelos benefícios que o sistema paralelo oferece, o Beowulf é o
projeto científico e computacionalmente melhor sucedido. A idéia tida pelos
seus criadores de usar os COTS deixou o projeto interessante e se proliferou
rapidamente por ser relativamente fácil de montar. Isso permitiu um elevado
número de beowulfs construídos em várias universidades e empresas de todo
o mundo, o que fez com que o sistema ganhasse um valor especial para o
universo dos clusters, pois serviu como espécie de experimento para a técnica,
a qual continua sendo melhorada freqüentemente.

29

API’s – Application Programming Interface, um conjunto de funções e sub-rotinas usadas pelos programas que
informam ao sistema operacional como executar determinada tarefa.
30
MPI – Message Passing Interface, biblioteca para comunicação paralela, para troca de mensagens.
31
PVM – Parallel Virtual Machine, biblioteca pública para comunicação paralela, para troca de mensagens.
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4. LINUX

Manika (2000, http://www.revistadolinux.com.br/ed/002/beowulf.php3):

Diz que, ao contrário do que se pensa, a maioria dos usuários do Sistema
Operacional Linux não opta por ele em função de ser gratuito, mas sim por
ter seu código de fonte aberto, o que possibilita moldá-lo conforme a
necessidade, permitindo obter melhor performance de rede, por exemplo.
Somando isso ao fato de ser gratuito, os resultados obtidos são satisfatórios e
até superiores do que os obtidos com os computadores de alta performance.

Com a criação do projeto Beowulf, o Linux teve uma fase de ouro na área da
supercomputação, exatamente por permitir que um grande potencial computacional fosse
construído com hardware disponível nas prateleiras comerciais. O experimento original era
formado por máquinas PC 486 com hardware comum, os chamados COTS, encontrados em
qualquer loja de equipamentos de informática. O projeto Beowulf trouxe como conseqüência
diversas melhorias ao kernel padrão do Linux, ajudou no desenvolvimento e ao mesmo tempo
na melhoria de drivers para placas de rede, também trouxe melhoria à Pilha TCP/IP, e
inúmeras outras implementações foram realizadas em vários outros pontos do Sistema
Operacional, dada a possibilidade de mexer em seu kernel. Pode-se considerar então que o
desenvolvimento do projeto Beowulf teve uma colaboração expressiva à comunidade Linux
em geral.
Hoje já existem muitos clusters Linux bem sucedidos por todo o mundo, tendo
inclusive um bom lugar no “top500” dos supercomputadores exemplo a Imagem 4:
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Imagem 4 − Lista do Top 500
Fonte: www. Top500.org

Eles custam frações se comparados com seus concorrentes e apresentam resultados
tão satisfatórios quanto os destes. Isso demonstra a capacidade que eles dispõem, que ainda
tem a ser desenvolvida e demonstrada quando o assunto é clusterização e um crescimento
gradativo como mostra a Imagem 5 abaixo:
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Imagem 5 − Lista do Top 500 Arquiteturas
Fonte: www. Top500.org

4.1 Linux Director

Como alternativa para os diversos problemas ocorridos em bancos de dados e
servidores web, podem-se utilizar estruturas bem mais simples, como a DNS round robin.
Mas isso nem sempre é uma alternativa viável, porque ela não permite que as tarefas tenham
preferência de serem passadas para as máquinas que estão menos carregadas. Existe certa
desvantagem também quando um dos servidores fica sem o serviço de DNS round robin e as
suas configurações, como conseqüência disso, certas necessidades deixarão de serem
atendidas. Outro detalhe é o poder de decidir cada divisão de serviço, que acaba ficando na
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mão do cliente, o que também não é, na maioria das condições, a melhor escolha, por isso é
preciso que os servidores tenham o poder de decidir e dividir as tarefas.
Para

esse

tipo

de

problema,

Manika

(2000

http://www.revistadolinux.com.br/ed/002/beowulf.php3):

Afirma que o projeto LinuxDirector é muito eficiente. Trata-se de um tipo de
cluster, em que um computador é utilizado como um servidor virtual, que tem
a função de fazer o link entre as solicitações dos usuários e os servidores
reais, assim como dos resultados do processamento. O servidor virtual é um
cliente do servidor real, e o usuário, que normalmente é um computador da
internet, é cliente do servidor virtual. Essa hierarquia faz com que os
servidores reais fiquem dentro de uma LAN privada, tendo acesso à grande
rede por meio de mascaramento de IP, feito pelo servidor virtual, que tem
como característica uma estrutura mais fácil de administrar. Como os
servidores reais não são ligados diretamente à internet (usam os servidores
virtuais como link), o sistema torna-se um pouco mais seguro.

O LinuxDirector tem o poder de definir a qual máquina enviar cada solicitação de
acordo com o algoritmo utilizado, ele repassa as solicitações verificando quem está mais
sobrecarregado em números de trabalho realizado ou simplesmente seqüencialmente, e
também é possível atribuir o nível de processamento de cada máquina para poder sempre
compensar as diferenças de capacidade de cada nodo do cluster. Os servidores da rede LAN
(nodos) atrás do LinuxDirector não têm a necessidade restrita de serem máquinas Linux.

4.2 Linux-HA (Linux High Availability)

O

Linux-HA,

conforme

http://www.revistadolinux.com.br/ed/002/beowulf.php3):

Manika

(2000
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Foi desenvolvido para suprir as necessidades de se conseguir alta
disponibilidade, dada a necessidade e importância de alguns servidores
permanecerem constantemente em funcionamento. Com ele é possível
configurar os servidores de backup para que, numa real necessidade, eles
possam assumir o lugar dos servidores principais em caso de problemas com
estes. O funcionamento tem características bem simples de serem
compreendidas. Os servidores de backup ficam monitorando constantemente
os servidores primários em seu funcionamento, isso pode ocorrer por
intermédio do envio de pacotes ICMP, como os famosos “pings”. Caso algum
servidor primário venha a falhar, o backup assume seu lugar na rede. Uma das
técnicas utilizadas para esse processo dá-se por meio de falsificações de
pacotes ARP (Address Resolution Protocol), com isso o servidor de backup
assume o lugar do primário, como se “enganasse” os outros computadores da
rede.

A possibilidade de usar as soluções LinuxDirector e Linux-HA em conjunto possibilita
montar um cluster bastante robusto, que tenha capacidade de prover confiabilidade e alta
performance, com distribuição de cargas em uma característica aparentemente simples. Há a
opção ainda de adicionar mais um elemento a essa estrutura: conforme Manika (2000
http://www.revistadolinux.com.br/ed/002/beowulf.php3):

Um tipo de sistema de arquivo distribuído e com características de tolerância
a falhas, como o Coda32, podendo ser usado para fazer o armazenamento dos
dados que estarão disponíveis nos servidores. No linux o suporte ao Coda está
no kernel 2.2, o uso desse sistema de arquivos permite manter os dados
sempre disponíveis e mais confiantes entre os servidores.

Esses projetos de tolerância a falhas e distribuição de carga e processamento paralelo são,
de alguma forma, desenvolvimentos importantes do Linux como um sistema operacional de
servidores para redes. Vale lembrar que existem outros sistemas semelhantes, porém ainda em
desenvolvimento.

32

Coda – é um sistema de arquivos para rede (como o NFS do linux) que suporta opração disconectada, cache
persistente, entre outras facilidades. Está incluído nos núcleos 2.2.x. É prático para rede lentas ou não confiáveis
e laptops.
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5. BEOWULF

Segundo definição de Morimoto (2003):
Os Clusters Beowulf são formados por vários computadores
interligados em rede. Não é necessário nenhum hardware sofisticado,
um grupo de PCs de configuração mediana ligados através de uma rede
Ethernet de 100 megabits já são o suficiente para montar um cluster
beowulf capaz de rivalizar com muitos supercomputadores em poder de
processamento. A idéia é criar um sistema de baixo custo, que possa ser
utilizado por universidades e pesquisadores com poucos recursos.
Estes clusters não servem para processar dados em tempo real (um
game qualquer por exemplo), mas apenas para processar grandes
quantidades de dados, que podem ser quebrados em pequenas partes e
divididos entre os vários computadores. Uma área onde são populares é
na aplicação de efeitos especiais e renderização de imagens para filmes
de cinema.

Em meados de 1993 Donald Becker e Thomas Sterling começaram a esboçar o projeto
(MERKEY e PHIL. www.beowulf.org, tradução próprio autor):

Em 1994, junto com a Cesdis (Center of Excellence in Space Data and
Information Sciences), uma divisão da NASA tinha a necessidade de obter
uma máquina com poder de processamento em torno de um gigaflop a fim de
resolver problemas relacionados a grandes cálculos seqüenciais de dados em
aplicações de ESS (Earth and Space Sciences ou Ciências da Terra e do
Espaço), o que resultaria em cálculos de um bilhão de operações em ponto
flutuante por segundo. Uma máquina MPP com esse poder computacional na
época girava em torno de um milhão de dólares, o que era considerado algo
muito caro para um grupo restrito de pesquisadores. Foi então montado o
projeto de um cluster com 16 PCs 486 DX4, Sistema Operacional Linux, e um
fato importante foi o uso de Ethernet 10Mbit/s. Os processadores eram
relativamente rápidos para um único Ethernet, e os switches do Ethernet eram
ainda muito caros. Para balancear o sistema, Donald Becker reescreveu seus
drivers33 do Ethernet para Linux e construiu um Ethernet ligado a uma espécie
de "channel bonded", em que o tráfego da rede fosse realizado por meio de
dois ou mais Ethernets. Na época o Fast Ethernet e os Switches eram
inviáveis em função do custo. Com isso conseguiu-se uma grande capacidade
de processamento a um custo relativamente baixo. Uma solução cots-effective
aos computadores de alta performance. Esse cluster atingiu a marca de 70
megaflops, com um custo final do projeto de U$ 40.000,00, o que representou
10% do preço de uma máquina MPP com processamento equivalente em
33

Drivers – conjunto de rotinas que permitem ao sistema operacional acessar o periférico. O driver funciona
como uma espécie de tradutor entre o dispositivo.
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1994. O sucesso do projeto se proliferou rapidamente no meio científico e
acadêmico.

Em 96 a NASA demonstrou os clusters que custam menos de $100.000, que conseguiram
garantir gigaflop/s de desempenho sustentável. Um ano mais tarde os integrantes da NASA,
no Goddard Space Flight Center, combinaram dois cluster para um total de 199 de
processadores P6, com utilização de bibliotecas de código PVM em uma taxa sustentável de
10.1 Gflop/s. Na mesma semana o Caltech funcionou um cluster de 140 node
(Supercomputing 97), com soluções a uma taxa de 10.9 Gflop/s.
Segundo Aspsys (2004, http://www.aspsys.com/clusters/beowulf/history, tradução
próprio autor):

[Thomas Sterling] o nome Beowulf foi inspirado originalmente por um
popular herói escandinavo, como referência a um poema épico medieval sobre
a batalha entre um bravo guerreiro com um monstro do fundo do mar
chamado Grendel. Uma história similar àquela de Davi e Golias, em que o
simples triunfa perante todas as probabilidades. Atualmente todos os projetos
de clusters que se espelham à estrutura do original são chamados
"computadores de um conjunto de classe Beowulf". Os clusters de Beowulf
são reconhecidos agora como o genérico dentro da comunidade de HPC (High
Performance Computing).

5.1 Base de Programação

A parametrização do projeto Beowulf, relacionada a determinados aspectos,
características e tendência dos critérios de montagem, pode ser causa de obstrução da
criatividade e do desenvolvimento dele por utilizar uma estrutura já consolidada
(parametrizada), com isso ele é sempre descendente direto do projeto original. Essa é uma
idéia um pouco purista, porém é de se apreciar essa virtude, pois pode ser ela a chave de seu
sucesso.
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Por (MERKEY e PHIL. www.beowulf.org, tradução próprio autor):

A combinação de hardware, software, experiência e expectativa, desde o
ambiente de desenvolvimento do Beowulf, gera certos eventos evolucionários
natural, que certamente são importantes ao Beowulf, como as melhorias do
desempenho dos microprocessadores e da tecnologia de rede (ganhos de
COTS), tornando ele cada dia mais forte. Para a comunidade acadêmica, isso
conduz a uma pesquisa diferenciada e à exploração de idéias novas. Com isso
a utilização de soluções de MPP’s proprietárias correlacionou o ciclo de vida
de tais máquinas ao das carreiras profissionais daqueles que trabalham nelas.
Explorar esses recursos requer ao programador adotar um modelo de
programação específico e um estado de amarração com a tecnologia.

Uma característica importante do cluster Beowulf é que o COST e a sustentação34 de
Linux permitem que, quando se altera o tipo do processador, a velocidade da tecnologia de
rede, veja a estrutura na Imagem 6, e também os custos relativos dos componentes, o modelo
de programação não se altera, e conseqüentemente, os usuários desses sistemas, tanto quanto
os programadores, podem esperar e apreciar uma compatibilidade sempre, tendo assim a
garantia de que os programas que escrevem hoje funcionem nos futuros clusters de Beowulf,
diferente das soluções proprietárias. Ainda que nem todos os clusters de Beowulf formem um
computador de alta performance, pode ser construído um Beowulf que seja eficiente o
bastante para atrair o interesse de programadores e usuários dessa estrutura.

34

Sustentação – ato ou efeito de sustentar, manter em uma estrutura de cluster beowulf conservação da utilização

do SO linux.
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Imagem 6 − Esquema Beowulf
Fonte: http://www.phy.duke.edu/~rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/index.html

A seguir os principais fatores apontados por MERKEY e PHIL (www.beowulf.org,
tradução próprio autor): Que contribuíram para a consolidação do cluster Beowulf:

•

•

•

•

Praticidade oferecida pela indústria dos COTS, que fornece agora subsistemas
inteiramente montados e de fácil manuseio (microprocessadores, motherboards,
discos e placas de relação da rede), visto que esses componentes estão cada vez
mais disponíveis no mercado.
Disponibilidade de software com código fonte aberto, particularmente o sistema
Linux, compiladores do GNU, ferramentas de programação e bibliotecas MPI e
de PVM de passagem de mensagens entre nodos, que facilitam a criação de
recursos para computação paralela.
O aumento gradativo na utilização dos PC’s para as mais variadas aplicações fez
com que estes evoluíssem e se tornassem cada dia melhores e mais rápidos, por
um custo mais acessível. E ainda porque na grande maioria o mercado de PC’s é
muito superior ao mercado de MPP’s.
Aumento gradativo da necessidade de desempenho elevado de processamento.

Mas temos ainda mais Fatores contribuíram para a consolidação do cluster
Beowulf como:

•

Fato de se poder montar uma rede confidencial, com Sistema
Operacional Linux, por meio da qual pode-se melhorar o
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•
•
•
•
•
•

desempenho proporcionalmente com máquinas adicionais (nodos
autônomos de cálculo).
Desempenho elevado e semelhante aos MPP’s, a um custo final
mais acessível.
Facilidade na realização de manutenções, para as quais pode-se
utilizar ferramentas via login remoto (telnet ou ssh).
Total independência de qualquer tipo de fornecedor, tanto de
software quanto de hardware.
Facilidade na administração e solução de problemas de nodos. Se
houver um problema com um nodo do cluster, não é necessária a
manutenção deste para retornar ao trabalho.
Acessível a qualquer pessoa, inclusive em casa. Pode ser usado para
estudos em programação paralela, com a vantagem de ter baixo
custo.
O Sistema Operacional é totalmente gratuito, podendo ser feito o
download da internet.
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5.2 Os Adeptos ao Beowulf

Segundo MERKEY e PHIL (www.beowulf.org, tradução próprio autor):

O primeiro Beowulf foi elaborado por pesquisadores com experiência em
programação paralela, construído para se dirigir a uma exigência
computacional particular da comunidade de ESS. Muitos desses
pesquisadores participaram do projeto com objetivos e experiências
diferentes, agregando informações detalhadas de como administrar sistemas e
ferramentas de desenvolvimento de um MPP perante os modelos de
programação novos. Por não haver muitas informações a respeito, os
pesquisadores tiveram que desenvolver, estudar e montar o projeto.

Ainda de acordo com MERKEY e PHIL (www.beowulf.org, tradução próprio autor):

Apesar de serem usados por programadores interessados em códigos
paralelos, os clusters de Beowulf, na sua maioria, foram construídos e
também usados por programadores com quase nenhuma experiência nesse
tipo de programação. Ele fornece freqüentemente a universidades, com os
recursos limitados, uma plataforma excelente para ensinar e fazer cursos de
programação paralela e para fornecer poder computacional cost-effective a
seus cientistas e pesquisadores. O custo inicial em uma universidade pode ser
mínimo por causa da possibilidade de montar Beowulf’s com número
reduzido de máquinas. A maioria de estudantes interessada em tal projeto são
usuários que rodarão Linux em seus próprios computadores, assim que
tiverem um laboratório como esse. Existe então possibilidade de se colocar
em prática os programas paralelos no cluster, que farão parte de experiência e
aprendizagem.

Assim como a comunidade de Linux, a de Beowulf é uma confederação organizada
por pesquisadores e colaboradores, sendo que esta se desenvolveu a partir de um projeto da
NASA. Na prática cada organização tem sua própria estrutura e seu próprio estilo para
desenvolver um componente ou aspecto particular do sistema de Beowulf,

e

conseqüentemente os clusters da classe de Beowulf variam de diversos clusters de um nodo a
diversos clusters com mais de cem nodos.
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Alguns sistemas foram construídos por cientistas computacionais e são usados na
ajuda operacional, e outros foram construídos como teste de mesa para pesquisas do sistema e
até como plataformas baratas a fim de se aprender sobre a programação paralela.
Porém a maioria da comunidade de Beowulf é independente, porque a idéia de ter um
controle central é algo muito limitado como defendem MERKEY e PHIL (www.beowulf.org,
tradução próprio autor). Ela é mantida por voluntários com interesse em compartilhar suas
idéias e discutir sucessos e falhas em seus esforços de desenvolvimento.
Alguns mecanismos são utilizados para facilitar essa interação entre as comunidades,
são locais como o www.beowulf.org, listas de Beowulf, Web pages individuais, reuniões
ocasionais e oficiais, entre outros.
MERKEY e PHIL (www.beowulf.org, tradução próprio autor):

Acreditam que o futuro do projeto de Beowulf tende a ser traçado
coletivamente por pessoas e organizações que contribuírem com ele e pelo
futuro e pelo desenvolvimento tecnológico de COTS. Um exemplo disso é a
tecnologia de microprocessadores que evolui consideravelmente. Da mesma
forma, as redes de maior velocidade tornam-se mais atrativas financeiramente,
fazendo com que cada vez mais colaboradores e pesquisadores movem-se
para plataformas paralelas, sendo assim o projeto de Beowulf tende a não
parar.

Por ser um cluster de alto desempenho, baixo custo, e com índice alto de
aproveitamento, sua área de aplicação se expande rapidamente, sendo aplicada inclusive à
produção de filmes. Um exemplo é o filme Titanic, no qual foi montado um cluster com 105
máquinas comuns e Sistema Operacional Linux, utilizado para renderizar os cálculos das
cenas, e isso a um custo 40% menor do que poderia apresentar uma solução de um
computador de alta performance para realizar o mesmo serviço.
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5.3 Funcionamento

Teoricamente o funcionamento é muito simples. A tarefa é separada em partes
independentes, distribuídas nos vários nodos que estão na estrutura do cluster, nos quais as
informações são processadas, realizadas pela máquina que é designada como front-end
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do

sistema (mestre-escravo).
No entanto não são muitas as tarefas que podem ser paralelizadas com facilidade,
como alguns tipos de algoritmos que ainda são pouco explorados, que têm muito a ser
pesquisados ainda, sendo de grande importância para as indústrias de processamento nos
próximos anos.
Esse tipo de cluster parece maravilhoso, mas existe um pequeno detalhe que os tornam
pouco úteis em situações que não necessitam de tanto poder computacional, pois até é
possível processar um numero fabuloso de dados, mas somente ao utilizar aplicativos
desenvolvidos com suporte à arquitetura.
Segundo Manika (2000, http://www.revistadolinux.com.br/ed/002/beowulf.php3):

Isso não é um grande problema para as universidades e/ou grandes estúdios,
que em sua maioria cuidam internamente do desenvolvimento de seus
programas para obter melhor desempenho em seu cluster. Geralmente, para
desenvolver um programa, precisa ser adotada alguma biblioteca exclusiva a
fim de fazer a passagem de mensagens, todavia isso não impede que os
programadores desfrutem de sockets36 diretamente, mas não existe motivo
para complicar o desenvolvimento do programa em relação a uma minúcia de
programação de baixo nível. Então o uso de uma biblioteca pelo programador
permite que ele se preocupe somente com os algoritmos de envio de
mensagem e não com características mais específicas (como a mensagem será
enviada). Os dois padrões de biblioteca mais usados para fazer a passagem de
mensagens são o Parallel Virtual Machine (PVM) e o Message Passing

35

Front-end – em cluster é o nome dado à máquina mestre e à cabeça da arquitetura responsável pela
distribuição dos processos e da criação da imagem virtual do sistema.
36
Sockets – Tratando-se de hardware, os sockets são encaixes para o processador, módulos de memória
etc. Mas dentro dos sistemas Unix e Linux os sockets são módulos de software que conectam os
aplicativos ao protocolo de rede.
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Interface (MPI). Ambos existem há anos, porém o PVM é um padrão ma
antigo do que o MPI, este é mais recente e torna-se cada dia mais usual.

O PVM é estritamente o nome da biblioteca, já o MPI consiste em um padrão com
inúmeras implementações desenvolvidas normalmente pelas universidades, sendo elas
suportadas comercialmente por empresas de máquinas MPP. O PVM e MPI são bibliotecas
que permitem escrever a mensagem dos programas paralelos que funcionam em um cluster,
baseados em Fortran e C. MPI é o padrão portátil de passagem de mensagens paralelas para os
programas padronizados hoje pelo fórum de MPI e disponíveis em todos os MPP. O seu
funcionamento baseia-se nas idéias bases do PVM (envio e recebimento de mensagens),
porém disponibiliza mais recursos que este. Ele tem opções mais aprimoradas de como
mandar as mensagens broadcast para todos os nodos e multicast, basicamente para um grupo
específico de nodos, facilitando assim o melhor controle sobre o tipo de tratamento que as
mensagem terão ao serem recebidas por cada nodo do cluster beowulf.
Na utilização do PVM o administrador precisa configurar o cluster, visto que a melhor
condição é manter as máquinas e a sua estrutura mais parecidas possíveis, para posteriormente
ajudar na manutenção. Mas para isso é preciso promover uma forma de relação de confiança
entre elas, e a forma mais simples é a utilização no Linux do rhosts e rsh, pois o administrador
excuta o gerenciador do PVM, podendo então adicionar novos nodos ao beowulf, depois é
simplesmente rodado o programa desenvolvido para PVM.
Continuando

a

idéia

de

Manika

(2000

http://www.revistadolinux.com.br/ed/002/beowulf.php3):

A configuração do MPI depende principalmente da estrutura onde está
amarrada a implementação. Certas configurações chegam a instalar front-ends
para os compiladores C e Fortran, mas de uma maneira generalizada a sua
aplicação é parecida. Com a utilização dessas bibliotecas, existem algumas
alternativas para que as aplicações existentes sejam configuradas de uma
maneira mais adequada em um ambiente distribuído, tornando novas
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aplicações mais práticas de gerenciar e programar. O valor dessa facilidade
vem ajustado ao valor da performance.

O DIPC (Distributed Interprocess Communications) é a forma de comunicação entre
os processos que rodam em ambiente de rede, sendo o grande diferencial de uma solução
PVM ou MPI. Apesar de o DIPC se encontrar integrado no kernel, o seu desempenho é
atualmente inferior aos mecanismos de passagem de mensagem, entretanto suas
características são bastante práticas para o programador, tendo a vantagem de ser compatível
com aplicações mais antigas. O uso do DIPC é bastante similar ao do System V IPC37, a única
diferença é que há a necessidade de se declarar que a comunicação que será feita em um
ambiente distribuído, mas isso manterá a compatibilidade.
Os Cluster Beowulf tem como característica ainda no seu funcionamento montar a
arquitetura, e configuração do sistema de arquivos (NFS) em seu mestre e clientes “nós”
constado em (Anexo, Implementação de Cluster Beowulf )

MERKEY e PHIL (www.beowulf.org, tradução próprio autor):

Dizem que não há um pacote de software chamado Beowulf, existem, no
entanto, diversas partes de softwares que muitos desenvolvedores tornaram
úteis aos Beowulf, trazendo inúmeros benefícios por causa dos vários
ambientes de programação existentes (conforme visto), das bibliotecas e até
mesmo da possibilidade de modificar o kernel do linux.

37

System V IPC – consiste em uma implementação dos mecanismos de comunicação entre processos (IPC) do
System V, nomeadamente semáforos, filas de mensagens e memória partilhada, modificados de forma a
funcionar em ambiente multicomputador.
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5.4 Arquitetura Beowulf

O sistema trabalha para executar uma única imagem ao usuário de Beowulf, tendo
muitos

computadores

para

processar

vários

recursos

NASA

(2002,

http://www.nas.nasa.gov/SC2000/GSFC/beowulf.html, tradução próprio autor):

bproc: gerencia processos. Os processos podem ser começados em todo o nodo
e serem controlados de uma posição central;
bnm/bMPI: passagem da mensagem. Mensagem de baixo nível de Beowulf
padrão, passando pelas camadas dos usuários e do sistema;
balloc: alocamento de processador. Controla o alocamento dos processadores
para os trabalhos;
PVFS: parallel file system. Fornece um canal global para comunicação paralela
de I/O para o desempenho elevado;
bmon: monitorando. Um sistema para recolher dados em eventos e o
desempenho dos níveis do sistema e dos trabalhos dos usuários;
bdb: depura erros do bproc, bMPI, PVFS utilizando o bmon;

Imagem 7 − Distribuição do sistema de comunicação
Fonte: http://www.nas.nasa.gov/SC2000/GSFC/beowulf.html
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Imagem 8 − Esquema Aplicativo/Troca de mensagens
Fonte: asc.di.fct.unl.pt/~pm/clusters/Cluster-aula1.pdf

5.4.1 PVFS (parallel file system)

O sistema virtual paralelo fornece o acesso aos processos paralelos de desempenho
elevado para cluster Linux. Serve também como uma plataforma da pesquisa para estudos
adicionais em I/O 38paralelo.

38

I/O – Input/Output ou "entrada e saída". Descreve qualquer troca de dados entre dois dispositivos (a memória
RAM e o processador, por exemplo).
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Imagem 9 − Arquitetura do PVFS
Fonte: http://www.nas.nasa.gov/SC2000/GSFC/beowulf.html

5.4.1.1 Características de PVFS

Segundo a NASA (2002, http://www.nas.nasa.gov/SC2000/GSFC/beowulf.html,
tradução próprio autor): estas são as principais características do PVFS:

Fornece a largura de banda elevada para os correntes processos;
Suporta API’s múltiplos: um PVFS nativo API, POSIX I/O API, e a sustentação do Mpi;
Compatibilidade com as ferramentas existentes comuns de Unix sem recompilação;
Escalabilidade e robustez;
Fácil de instalar e usar.
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5.4.1.2 Tópicos atuais da pesquisa em PVFS

Comunicações alternativas de rede: habilidade de transferências dos dados e suporte ao
TCP/IP;
Acesso alternativo do disco: habilidade de alcançar dados locais do nodo de I/O por meio
dos vários mecanismos, tais como I/O síncrono ou I/O assíncrono;
Api Avançado: mais eficiente em pedidos de acesso dos processos paralelos e
compatibilidade UNIX de desempenho elevado.

5.4.2 Referência às camadas OSI

O ponto de partida para descrever as camadas em uma rede são os padrões
internacionais, chamados de modelo OSI (Open Systems Interconnection), da organização
(ISO) para comunicações do computador, usado em praticamente todas as arquiteturas de
redes atualmente. Divide o sistema em 7 camadas, cada uma executando uma tarefa específica
dentro da rede.
Para o Beowulf, a camada de transporte é a mais importante, porque é a mais baixa das
sete camadas que fornecem uma transferência confiável entre dois sistemas conforme a tabela
2

abaixo

segundo

CS

6CC3/4CC3

www.cas.mcmaster.ca/~cs4cc3/labs/4cc04lb6.pdf, tradução próprio autor):

O.S

(2004,
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Tabela 2 – Diagrama da estrutura OSI

Camada – 7 Aplicação
Camada – 6 Apresentação
Camada – 5 Sessão
Camada – 4 Transporte
Camada – 3 Rede
Camada – 2 Enlace
Camada – 1 Física

Processo
Processo
Processo

TCP | UDP
ICMP | IP | IGMP
Hardware
ARP | RARP

Fonte: www.cas.mcmaster.ca/~cs4cc3/labs/4cc04lb6.pdf

Camada – OSI
5-7 Aplicação
Camada – OSI 4 Transporte
Camada – OSI 3 Rede
Camada – OSI
1-2 Enlace
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6. MOSIX

O MOSIX (Multicomputer Operating System for Unix) é uma ferramenta de cluster
para Linux, voltada mais ao Balanceamento de Carga, que possui a característica da
desnecessidade de ter recursos e aplicações desenvolvidas especificamente para o cluster. Ele
é bastante eficiente na realização de tarefas de distribuição automática de processamento
(baseado no “run-time statistics-collection39”) entre as máquinas envolvidas no cluster. Esse
modelo, assim como o Beowulf, é certamente bastante utilizado em pesquisas e universidades,
com a vantagem de ser estruturado em Linux e ter sua instalação e a implementação em um
projeto relativamente fácil ver (Anexo, Implementação de um Cluster Openmosix).
Conforme Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

Ele foi desenvolvido primeiramente pelo professor Amnom Barak, na
Universidade Hebrew, em Israel na cidade de Jerusalém. É um sistema
operacional distribuído que foi também utilizado nos anos 80 pela força aérea
americana no intuito de construção de um cluster.

Sua principal vantagem é que tende a permitir a migração automática de processos
entre as máquinas envolvidas no cluster, fazendo com que as aplicações normais existentes no
mercado funcionem numa estrutura de cluster com mínimas alterações.
O Mosix é um tipo de cluster muito interessante, mas que precisa maior modificação
no kernel do Sistema Operacional. Na prática o Mosix ainda não está totalmente completo,
embora já tenha o poder de se tornar viável e resolver vários problemas, ainda tem muitas
coisas novas a serem desenvolvidas, como “sockets migráveis”, por exemplo.

39

Run-time statistics-collection – tempo de corrida (período no qual se executa um programa de
computação), estatística e obtenção (investigação dos processos e obtenção para análise de dados
sobre eles), para uma melhor distribuição dos processos.
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Esse projeto tem seu desenvolvimento hoje em 10 fases, estando na versão 9 descrito
na tabela abaixo:

Tabela 3 – Desenvolvimento do Moxix - Tabela montada pelo autor.
Version 0
Year (started/completed):
1977/79
Name: UNIX with
Satellite Processors
Machines: PDP-11/45 +
PDP-11/10
Compatible with: Bell
Lab's Unix 6

Version 1
Year
(started/completed):
1981/83
Name:MOS
Machines: PDP11/45 + PDP-11/23
Compatible with:
Bell Lab's Unix 7

Version 2
Year (started/completed):
1983/84
Name: MOS
Machines: CADMUS/PCS
MC68K
Compatible with: Bell
Lab's Unix 7 with some
BSD 4.1 extensions

Version 3
Year(started/completed):
1987/88
Name: NSMOS
Machines: NS32332
Compatible with: AT&T
Unix system V release 2

Version 4
Year(started/completed):
1988
Name: MOSIX
Machines: VAX-780 +
VAX-750
Compatible with: AT&T
Unix System V release 2

Version 5
Year(started/completed):
1988/89
Name: MOSIX
Machines: NS32532
Compatible with: AT&T
Unix System V release 2

Version 6
Year(started/complet
ed): 1991/93
Name: MOSIX
Machines:
486/Pentium
Compatible with:
BSD/OS

Version 7
Year(started/completed):
1998/99
Name: MOSIX
Machines: x86
Compatible with: LINUX
2.2

Version 8
Year(started/completed):
2000/01
Name: MOSIX
Machines: x86
Compatible with: LINUX
2.4

Version 9
Year(started/completed):
2003
Name: MOSIX
Machines: x86
Compatible with: LINUX
2.4

Fonte: http://www.mosix.org/faq/output/faq_q0003.html

Conforme a tabela acima 7-2 ela está distribuída pela versão e seu ano de
desenvolvimento, como também seus nomes, plataformas e sistemas operacionais compatíveis,
ele foi inicialmente construído para plataformas e computadores com versões UNIX, vendo a

primeira versão, para micros computadores foi desenvolvida para o BSD/OS, e agora a mais
recente versão foi desenvolvida para o Sistema Operacional Linux em arquitetura Intel.
Para essa mesma arquitetura existe um outro projeto, sendo uma extensão do mosix
chamado

OpenMosix

www.clubedohardware.com.br/cluster.html).

conforme:

PITANGA

(2004,
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6.1 Arquitetura Mosix.

O sistema de arquivos do cluster consiste em diversas divisões de processos, que são
colocadas em diferentes nodos para permitir operações paralelas em arquivos diferentes.
A característica-chave do cluster é a habilidade de migrar os processos a outro nodo,
melhor do que a maneira tradicional de trazer os dados do arquivo ao processo.
Conforme Barak (2002, http://www.mosix.org/mosultp/mopi.pdf):

A migração de processos, que o MOSIX suporta para balançar carga, cria
novas potencialidades de escalabilidade de processos paralelos de I/O que
sejam apropriadas para as aplicações que necessitam processar grandes
volumes de dados. O processamento paralelo de MOSIX utiliza Biblioteca de
I/O “MOPI”, que fornece meios para dividir os processos (transparente) para
diferentes nodos e permite acesso paralelo aos diferentes segmentos de um
arquivo.

Com a imagem 10, segue ilustração da comunicação:
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Imagem 10 − Arquitetura Mosix
Fonte: http://www.mosix.org/mosultp/mopi.pdf

Segundo Barak (2002, http://www.mosix.org/mosultp/mopi.pdf): cuja a definição das
funções contada na imagem acima são:

Application (Aplicativo): onde é gerado a operação com processos com
capacidade de ser migrados;
MPI Library (Biblioteca MPI): utilizada para troca de mensagens,
passando pelas camadas dos usuários e do sistema;
MOPI Library (Biblioteca MOPI): utilizada para fornecer um canal de
comunicação paralela I/O para desempenho elevado;
MFS – Mosix File System (Sistema de Arquivo Mosix): fornece uma
vista unificada de todos os processos em todos os sistemas de arquivo
montados em todos os nodos do cluster de MOSIX, como se estivessem
dentro de um único sistema de arquivo, visto que o MSF é também
escalável porque o número de nodos de MOSIX é praticamente ilimitado;
Meta Data Manager (Gerente de Dados): ele é responsável em controlar
processos grandes, por exemplo, aloca novos segmentos e remove os
segmentos entre outros;
MOPID – Service Daemon (serviços específicos): destinado
principalmente a processos grandes, com solicitação do aplicativo.
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6.2 Openmosix

Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

Afirma que o OpenMosix é uma extensão do projeto original Mosix,
estruturado no GPLv2. Esse projeto iniciou em 10 de fevereiro de 2002,
administrado pelo Ph.D. Moshe Bar, para torná-lo disponível como
software de código fonte aberto, mantendo os privilégios de uma solução
Linux e contendo ferramentas gráficas. Esse cluster com máquinas Linux
gera um verdadeiro cluster SSI.

O OpenMosix, por ser extensão do núcleo do Karnel do Linux, tem o comportamento
como de um único computador de alta performance perante a utilização de migração
Preemptiva40 (automática) de processos e balanceamento de carga. Essa prática de migração
dos processos tem a capacidade de migrar a maioria dos processos dos clientes a qualquer
instante para serem processados em nodos disponíveis de forma transparente, sem que haja
preocupação por parte do cliente com relação a quem atenderá a essa chamada,
conseqüentemente, se algum aplicativo for iniciado, o cluster se responsabilizará em executar
no nodo que tiver maior disponibilidade.
A utilização de algoritmos de balanceamento dinâmico faz esse tipo de cluster
melhorar seu desempenho, como também um sistema de prevenção contra falta de memória e
controle de cargas. Com esses algoritmos, o cluster oferece uma maior escalabilidade, por
responder dinamicamente, independente dos recursos nos diversos nodos. Isso faz com que a
utilização de poucas, ou várias, máquinas do cluster gere um bom desempenho.
Assim que o programa que estiver rodando em um nodo exigir muitos recursos, o
sistema procurará na rede a máquina que estiver mais ociosa no momento em relação ao
processador e à memória a fim de mover o aplicativo ou parte dele, para rodar remotamente, o
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que faz com que o sistema ganhe desempenho. Outra característica do OpenMosix é que os
algoritmos estão descentralizados, não tendo, necessariamente, o conceito controlador mestre
e os nodos escravos, comparando-se a um Beowulf em comunicação paralela. Então, nesse
tipo de cluster cada nodo é um mestre para os processos, que rodam localmente, tornando-se
servidores de processos remotos, com a vantagem de remover ou adicionar computadores do
cluster a qualquer momento sem afetar o sistema.
Continuando a idéia de Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

O OpenMosix tem também algoritmos para fazer monitoramento dos nodos a
fim de saber a carga do processador, a memória disponível, a velocidade dos
nodos, a comunicação interprocessos IPC41 e também verificar como está a
velocidade de acesso para os processos. No OpenMosix é possível rodar
programas paralelos e seqüenciais como se fossem em um computador SMP,
sem a necessidade de saber onde estão os processos, e também não é preciso
se incomodar com o que está sendo processado em cada nodo da rede. Isso é
possível porque ele usa o acrônimo (fork and forget42), que faz com que
encaminhe a tarefa para o melhor computador da rede e continue monitorando
o processo constantemente, evitando que alguns nodos fiquem ociosos e
outros sobrecarregados, conseqüentemente faz com que o sistema mantenha
sempre o melhor desempenho possível.

Porém, no OpenMosix, as tarefas que geram uma carga grande de I/O, tal como
assistir a um vídeo em mpeg, um DVD, ou executar um servidor de banco de dados,
dificilmente são migradas automaticamente, ou ainda, se for forçado manualmente a migrar a
um outro nodo do cluster, o mais provável é que o desempenho se torne inferior ao original.
Conforme Morimoto (2003, http://www.guiadohardware.net/artigos/260/):

40Preemptiva – automaticamente o processo em execução pode ser interrompido e trocado o estado para apto,
pelo sistema operacional.
41IPC – é uma API que implementa a comunicação entre processos de uma forma padrão, podendo utilizar
memória compartilhada, troca de mensagens etc.
42

fork and forget – modelo de programação, conjunto da redundância. Não é preciso reescrever aplicações para
funcionar em uma forquilha, contanto que se tenha um único programa com vários processos, então serão
migrados processos aos clientes (nós do cluster) automaticamente mais rápidos.
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Ao tentar migrar um processo do MPlayer que está rodando um filme em
mpeg, que geralmente é descompactado quadro a quadro, gerando imagens
que são mandadas para a placa de vídeo, e considerando que cada quadro
tenha características de imagens com 640x480 de resolução, tem-se então
aproximadamente 614 KB por quadro (no padrão de 16 bits), em que cada
cena, aproximadamente, tem de 25 a 30 quadros por segundo, o que pode
gerar uma transmissão de mais ou menos 15 MB/s para o vídeo e mais 88
KB/s para o áudio. Entretanto, se o vídeo está sendo processado na máquina
local, os dados vão direto para a placa de vídeo; quanto a isso, não há
problemas, porque o barramento PCI ou “slot PCI” de 32 bits pode transferir
até 132 MB a 33 Mhz e o AGP muito mais.

Perante as informações acima a Tabela 4 abaixo demonstra detalhadamente essas
características dos hardwares.

Tabela 4 – Tabela de Referência do Barramento PCI
Clock do Barramento PCI Largura da Transferência Velocidade de Transferência
33 MHz

32 bits

132 MB/s

33 MHz

64 bits

264 MB/s

66 MHz

32 bits

264 MB/s

66 MHz

64 bits

528 MB/s

Fonte: http://cd-rw.tripod.com/agppci.htm

Analisando essa migração do processo para outro computador da rede, teremos
situações bem complicadas, porque em uma rede half-duplex43 fast ethernet teoricamente há
uma taxa de transmissão em torno dos 12.5 MB/s. É claro que há um pouco menos, visto que
é necessário ao mesmo tempo mandar os dados para serem descompactados junto a outras
informações do sistema Mosix, e ainda receber os pacotes com o áudio completo para serem
apresentados. Com isso acontecerá um tráfego excedente na rede, o que dificultará o trabalho
dos outros computadores, com um resultado do vídeo falhado. Mas, se fizer uma conexão full-
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duplex

44

do fast ethernet, o cenário melhorará, entretanto o vídeo ficaria com problemas de

qualidade.

6.3 Para que se aplica o Openmosix?

O método OpenMosix aplica-se aos processos CPU-bound45, por exemplo, nos quais
tem-se um tempo de execução longo e com um número baixo de comunicação entre
processos, como as aplicações científicas, matemáticas, e aos processos de que exigem uma
demanda de alta performance.
Também serve para processos que utilizam tempos diferentes (rápidos e longos) de
execução com razoáveis quantidades de comunicação entre os processos, para isso é
necessário dispor das bibliotecas MPI/PVM, que são vastamente utilizadas para computação
paralela Beowulf.
Usa-se na utilização de banco de dados que não requerem memória compartilhada,
bem como em processos em que o usuário possa migrar manualmente.

6.4 Desvantagens do Openmosix

As desvantagens encontradas no OpenMosix são:

43

half-duplex – usado em relação a placas de rede e outros dispositivos de comunicação. Operando neste modo, o
dispositivo pode transmitir e receber dados, mas uma coisa de cada vez.
44
full-duplex – usado em relação a placas de rede e outros dispositivos de comunicação. Diz respeito a um modo
de operação onde dados podem ser transmitidos e recebidos simultaneamente.
45
CPU-bound – quando um processo passa a maior parte do tempo no estado de execução.
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Dificuldade em rodar aplicativos com processos de baixa computação e que ainda
necessitam de muita comunicação entre os processos;
Quando roda aplicativos que utilizam memória compartilhada, como banco de dados:
MySQL, Oracle, Postgres e sistemas SAP, entre outros, gera-se um arquivo de paginação
local, tornando os processos dependentes deste;
Para alguns aplicativos, o processo fica dependente do hardware local, como fazer um
acesso a um periférico em especial, por exemplo;
Em aplicações que geram muitos threads não tem um bom desempenho, assim como
programas que têm somente um processo, como editores de texto e browser;
É normal ocorrerem falhas na tentativa de migrar alguns processos, nesses casos o melhor
é rodar como foi desenvolvido no nodo que foi iniciado.

6.5 Openmosixview

De acordo com Pitanga (2004, www.clubedohardware.com.br/cluster.html):

O OpenMosixview é uma ferramenta de gerenciamento gráfico. Ela pode
tornar sua máquina, como nos beowulf’s, um front-end para os comandos,
todavia, com a utilização dessa ferramenta, é possível administrar e ajustar as
configurações principais do cluster: mudar manualmente os processos para
outros nodos do cluster, mostrar a carga dos vários nodos, mostrar os
processos que foram migrados automaticamente para os outros nodos etc.

OpenMosixview: ferramenta principal de gerenciamento e monitoramento;
OpenMosixmigmon: visualiza os nodos do cluster e os processo que estão rodando nele e
os que migraram, como também disponibiliza a mudança manualmente de um processo;
OpenMosixprocs: outra ferramenta que lista os processos que estão sendo executados
facilitando o gerenciamento;
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OpenMosixcollector: é uma ferramenta importante por coletar informações dos nodos e
gerar logs do cluster, podendo ser gerados gráficos estatísticos dele;
OpenMosixanalyzer: facilita a análise de dados coletados por outra ferramenta;
OpenMosixhistory : guarda um histórico dos processos do cluster.
De modo geral, o OpenMosix é uma extensão para Linux (ou sistemas baseados em
Unix) de um sistema de cluster que trabalha como se fosse um único computador de alta
performance, por meio de conceitos de Distribuição de Processos e Balanceamento de Carga.
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7 LEI DE AMDAHL

A Lei de Ahmdahl é utilizada para medir o crescente desempenho entre os clusters. Essa
lei tem capacidade de se empregar a qualquer ambiente dotado da otimização de um recurso ou
vários a fim de aumentar o desempenho do sistema de forma a processar um número maior de
dados em um tempo relativamente menor se comparado ao sistema original, sem a otimização de
tais recursos. Emprega-se ainda a um sistema clusterizado que possua menor grau de otimização.
BROWN (2004, http://www.phy.duke.edu/~rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/index.html):

Assentem que essa lei de Amdahl foi formulada primeiramente por Gene
Amdahl em 1967 (nesta época, Amdahl trabalhava na IBM). Começou-se,
então, a ser definida a velocidade de um programa. Na física a velocidade
média conforme Imagem 8-1:

Imagem 11 − Definição da Física
Fonte: Próprio autor.

Sendo assim uma distância, é dividida pelo tempo levado para percorrê-la. Mas nos
computadores um trabalho, está em vez do deslocamento (distância do curso), então assim
que a velocidade do programa é definida, e o trabalho feito dividido pelo tempo levado para
execução, definido assim:

66

Imagem 12 − Princípio da definição
Fonte: http://www.phy.duke.edu/~rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/node21.html

Em que

é a velocidade (taxa);

, o trabalho; e

, o tempo.

A Lei de Amdahl teve seu pondo máximo partindo desta definição da física de velocidade
média, sendo então substituído as funções conforme a Imagem 8-1, e perante isso teve ainda um
grade desenvolvimento e foi concluída e definida da seguinte forma:
Portanto

o

estudo

da

FESURV

(2004,

http://www.ulbra-

to.br/ensino/43020/Artigos/Anais2004/Anais/gabrielaLeaoClusterEncoinfo2004.pdf):

Que a lei de Amdahl: aponta a velocidade, o aumento de desempenho sendo
denominado aceleração (speedup). Conforme a fórmula definida da lei
Imagem 13 abaixo é utilizada para medir o speedup, ganho de desempenho,
em que N é o número de processadores que compõem o aglomerado de
computadores, P é a porcentagem paralelizável, ou seja, o tempo gasto para
que uma requisição ou várias seja executada pelos vários processadores do
cluster (paralelismo ao nível do processador), e S é a porcentagem seqüencial,
medida de acordo com o tempo gasto para que uma requisição seja processada
por apenas um processador. O speedup deverá ser menor que 1, pois qualquer
código ou recurso não poderá ser 100% paralelizável. Portanto sempre existirá
uma certa porcentagem seqüencial. Isso se deve principalmente à qualidade de
serviço oferecida. Ligado a esta última observação, está o número de
processadores alocados ao agrupamento, e a escalabilidade deste é dependente
do padrão de rede utilizado.

Imagem 13 − Definição da Lei de Amdahl
http://www.ulbra-to.br/ensino/43020/Artigos/Anais2004/Anais/gabrielaLeaoClusterEncoinfo2004.pdf
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Então

Segundo

os

estudos

de

BROWN

(2004,

http://www.phy.duke.edu/~rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/index.html), temos nas figiuras abaixo:

Em todas as figuras abaixo,

(que ajusta nossa escala básica) e
. Nas primeiras três figuras nós

variamos apenas

para

(reparado).

(a primeira figura) é o tipo do scaling quando vê os tempos de uma
comunicação são insignificantes comparados à computação. Este jogo das
curvas (com
crescente na figura) é aproximadamente o que se espera da lei
de Amdahl,. Note que a linha tracejada em todas as figuras é speedup
perfeitamente linear. Mais processadores, mais velocidade. Anote também
que nunca começamos sobre a escala inteira de , mas podemos
frequentemente vir perto para .
Sendo que
beowulf”.

é uma curva razoavelmente típica para “um real
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Imagem xxxx − Gráficos demostrando a Lei de Amdahl.
Fonte: http://www.phy.duke.edu/~rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/index.html),

8. CLUSTERING NA PLATAFORMA MICROSOFT

Os clusters de serviço são um termo geral usado para descrever os clusters Microsoft
(MSCS46)®, ao contrário dos cluster baseados em balanceamento de carga da rede
(MICROSOFT).
Em um conceito genérico, podemos definir um cluster como um conjunto de recursos
ou serviços que podem estar associados com o intuito de prover contingência e distribuição da
carga de trabalho.
Quando os serviços de rede com o WINS (Windows Internet Names Services), DNS
(Domain Names Services) e até mesmo o Microsoft Active Directory Service estão em uma
estrutura com múltiplos servidores associados para replicação de suas informações, podemos
dizer que existe um cluster desses serviços.
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O Windows Server 2003 fornece serviços e tecnologias de clustering integrados para
prover níveis mais elevados de serviços e disponibilidade. A família Windows Server 2003
fornece dois tipos de serviço de clustering: Cluster Service e o Network Load Balance.
O Cluster Service é um tecnologia presente na plataforma Microsoft desde a sua
versão Windows NT 4.0, que foi substancialmente incrementada para o Windows Server 2003
nas suas edições Enterprise e Datacenter. Por meio do Cluster Service é possível associar
múltiplos servidores (até 8 servidores com 32 processadores e 64 GB de RAM por servidor,
na versão Datacenter do Windows Serve 2003) para prover failover, alta disponibilidade para
aplicações back-end, como: serviços de banco de dados, arquivos, ERP, messaging.
Cada servidor dentro de um Cluster é denominado nó ou nodo; como no linux, cada
nodo possui seus próprios recursos de hardware e software. Entretanto um cluster pode
possuir um recurso comum entre os nodos, como por exemplo um array de discos de um
storage.
Podemos ter múltiplos servidores de arquivos que podem estar interligados às mesmas
LUNs de um storage. Nesse cluster de servidores de arquivos são apresentadas ao usuário
suas pastas de arquivos em endereço virtual, ou seja, é transparente para o usuário qual
servidor nodo que ele está conectado. A sincronização entre os servidores de arquivos para
garantir a integridade das informações é feita por um serviço chamado de DFS (Sistema de
Arquivos Distribuídos). Esse serviço é também utilizado para replicação da pasta SYSVOL de
controladores de domínio Microsoft. Vale lembrar que a pasta SYSVOL é a porção em
arquivo do Directory Services Microsoft. Nessa pasta estão contidas informações como
scripts de logon e group policies do domínio. A outra porção do Directory Services está no
registro de cada controlador de domínio.

46

MSCS – Microsoft cluster service.
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Para aplicações front-end como ferramentas de automatização de escritório (Microsoft
Office), clientes ERP e serviços WEB, é utilizado o Network Load Balance, ou seja,
associando servidores de aplicações baseados na plataforma Microsoft em um modelo de
infra-estrutura de acesso, como o Windows Terminal Services e o Citrix Metaframe
Presentation Server. Tem-se, então, um cluster de servidores que se denomina server farm,
apresentado ao usuário um único endereço virtual, em que a tecnologia Network Load
Balance se encarrega de encaminhar a conexão do usuário ao servidor nodo mesmo ocupado
no momento. Essa escolha obedece a critérios de medida de performance de componentes
com memória, processador e tráfego de rede de cada servidor nodo, ou, em uma maneira mais
simples, a conexão é endereçada de maneira alternada para cada servidor do cluster. Ex.: temse um cluster em Network Load Balance com dois servidores nodos. A primeira conexão é
estabelecida no servidor nodo 1; a Segunda, no servidor nodo 2; a terceira, no servidor nodo
2, e assim alternativamente.
Os MSCS também permite a criação e a configuração remotas dos clusters. Os novos
usuários podem ser criados, e os nodos podem ser adicionados a um conjunto existente do usuário
de uma estação da gerência remota (MICROSOFT).
Sendo que um dos grandes benefícios é uma administração mais fácil, que permite a
administração remota melhor por meio dos serviços terminais.

8.1 Opções do Quorum (Microsoft)

Abaixo conforme MICROSOFT® WINDOWS® SERVER 2003 (Publicação Janeiro
2003, tradução próprio autor):
Quorums é usado somente no MSCS.
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Fornece meios para a utilização, que conduzem às decisões dos membros e do estado do
cluster.
Fornece o armazenamento físico à informação das configuraçãoes.
Um log do quorum é simplesmente uma base de dados da configuração para o cluster
de serviço. Ele guarda a informação da configuração do cluster tal como os serviços que são
parte do cluster, recursos instalados, e estado desses recursos. Desde que a idéia básica de um
cluster seja usuários físicos múltiplos que agem como um único Virtual Server, o quorum age
como o repositório para toda a informação da configuração que se relaciona ao cluster. Caso o
serviço do cluster for incapaz de ler o registro do quorum, ele não começará, porque não pode
garantir que o cluster estará em um estado consistente, que é uma das exigências preliminares
para um cluster MSCS.

8.2 Storage Area Networks (San) (Microsoft)

Abaixo conforme MICROSOFT® WINDOWS® SERVER 2003 (Publicação Janeiro
2003, tradução próprio autor):
Definido por interconecção de dispositivos (por exemplo, discos e fitas) que
são conectados a um infra-estrutura comum de transferência de comunicação
e de dados, tal como um canal de fibra. A finalidade do SAN é permitir o
acesso múltiplo dos usuários a um pool do armazenamento, em que todos
pendem alcançar qualquer unidade do armazenamento. Claramente nesse
ambiente, tem um papel grande em fornecer garantias da segurança, isso
definido pela configuração do MSCS ou do sistema de storage.

Cluster otimizado para SANs, incluindo restaurações alvejadas de dispositivos dos
armazenamentos compartilhados.

BenefÌcios
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Restaurações alvejadas – o software do cluster de serviço emite agora um código de controle
especial ao liberar movimentações de disco durante a utilização. Para isso, pode-se usar o
Windows ajustado para restaurar seletivamente dispositivos no SAN melhor que a restauração
total, assegurando que o cluster tenha um impacto muito mais baixo no SAN.
Armazenamento compartilhado – os discos compartilhados podem ficar situados na
mesma barra de comunicação do armazenamento que o carregador, o Pagefile e os dump
file disk. Isso permite que um cluster de serviço tenha uma única barra de comunicação.

8.3 Clustering Failover (Microsoft)

Abaixo conforme MICROSOFT® WINDOWS® SERVER 2003 (Publicação Janeiro
2003, tradução próprio autor):

Os MSCS permite o failover e o failback para outro nodo em um cluster. Ex.:
o serviço é executado em uma máquina principal enquanto outra secundária
fica ociosa até o failover. Em uma configuração ativa o serviço é executado
em servidores múltiplos simultaneamente, fazendo com que organizações com
menos requisitos em hardware (ou seja, sem sistemas secundários designados)
permitam o failover de ou para outro nodo qualquer sem a necessidade de
deslocamento de hardware. E ainda também dá suporte a failover clusters de
quatro nodos. Quando ocorre falha em um node, os serviços e os recursos do
sistema operacional podem fazer o failover para qualquer outro nodo que
esteja funcionando. Mas perante o tipo de serviço do cluster ele pode se ter

um tipo específico de resolução do failover, como sistema de RAID via
software da Microsoft.
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9. ESTUDO DE CASO

Tem-se nesse estudo de caso o objetivo de montar um projeto utilizando conceitos
apresentados até então. O ambiente para a estruturação do estudo tem como referência a
PrePrint.

9.1 Histórico

A PrePrint é uma empresa instalada em Joinville/SC, à rua Blumenau, n.° 449, bairro
América. Ela tem como meta atender a toda a região norte catarinense, tanto na prestação de
serviços como no desenvolvimento de soluções para propaganda (mídia), folder, aplicações
multimídias, vídeos institucionais, tendo-se em algumas situações a necessidade de
modelagem 3D, na comercialização de soluções para o setor de pré-impressão, no tratamento
de imagens, finalização de arquivos e matrizes para off-set e como também telas serigrafias de
alta qualidade.
A empresa foi fundada em 2 de setembro de 1996 em Joinville, como resultado da
divisão de um setor da Impressora Ipiranga Ltda. No ano de 2002 foi inaugurada sua primeira
filial em São Bento do Sul para atender melhor o mercado da região. Possui atualmente quatro
funcionários na unidade de Joinville e outros quatro na de São Bento do Sul. Ao todo, possui
mais de 6.000 clientes em seu cadastro, desde pequenos consumidores, até grandes empresas
da região, como Tupy, Schultz, Weg, Condor, Tuper, entre outras.
A busca constante por inovação tecnológica no setor gráfico traz por conseqüência
necessidade de novas estruturações em TI para se manter atualizada e competitiva perante o
mercado.
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O comprometimento com essa busca reflete também na preocupação com a evolução
dos negócios. A PrePrint é responsável por 7% do mercado regional em seu segmento e tem o
objetivo de alcançar o patamar de 10% até o final 2005. A PrePrint vem mantendo ao longo
desses anos uma trajetória de crescimento e solidez.

9.2 Descrição Atual

O atual ambiente da PrePrint é composto de 2 estações no setor administrativo, 3 no de
desenvolvimento, 3 servidores e 1 firewall.
Estrutura da Rede Local :
Fast Ethernet 100 Mbps.
Switch Planet 10/100 24 portas.
Cabos CAT5e padrão EIA 568A.
Rack de padrão 19”.
Essa solução é proposta somente na sede de Joinville.
As estações e os servidores do Domínio OLIMPO estão listados na tabela 5.
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Tabela 5 – Computadores PrePrint

Nome

Descrição
Domain Controller
Domínio OLIMPO (Wins,
Zeus
servidor de arquivos)
Domain Controller do
Domínio OLIMPO (Wins,
Apolo servidor de arquivos)
Hercule Servidor Proxy, FTP,
s
www Server Internet
Afrodit
e
Servidor Firewall

Sistema
Operacional
Windows NT 4.0
server

Memória

256 MB

Processador
Intel Pentium III
processor 500 Mhz

Windows NT 4.0
server
Windows Server
2000

256 MB

Linux RedHat

128 MB

Intel Pentium II
processor 300 Mhz
Amd Athlon XP
processor 1700 Mhz
Intel Pentium II
processor 200 Mhz

256 MB

AD01

Estação do setor
administrativo

Win98

128MB

Intel Pentium II
processor 200 Mhz

AD02

Estação do setor
administrativo

Win98

128MB

Intel Pentium II
processor 200 Mhz

Win2000

256MB

Win2000

512Mb

Win2000

196 MB

DV01
DV02
DV03

Máquina do
Desenvolvimento
Máquina do
Desenvolvimento
Máquina do
Desenvolvimento

Amd Athlon XP
processor 1700 Mhz
Amd Athlon XP
processor 1700 Mhz
Amd Athlon XP
processor 1700 Mhz

Fonte: Próprio autor.

Abaixo temos um desenho da arquitetura atual em que se encontra a empresa:
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Imagem 14 − Esquema da rede local.
Fonte: Próprio Autor

9.3 Objetivo

O objetivo deste estudo é analisar a possibilidade de implementação de uma solução
para a necessidade de alta capacidade de processamento para a renderização de projetos de
modelagem 3D da empresa, sem que haja a necessidade de altos investimentos em
equipamentos e estrutura, por meio da aplicação de técnicas de cluster, na qual se visa
aproveitar os processadores das outras máquinas da empresa disponíveis em rede.
O projeto deve atender às seguintes premissas:
Aumentar a capacidade de processamento por meio de balanceamento de cargas;
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Utilizar máquinas ociosas para ajudar a fazer esse balanceamento;
Possibilitar a gerência mais efetiva das renderizações com a utilização de ferramentas de
análise, principalmente em desempenho.

9.4 Análise da Situação

Atualmente na PrePrint os projetos são modelados durante o horário de expediente e
renderizados após esse horário na mesma máquina, pois leva-se muitas horas ou até dias
quando, por exemplo, essa modelagem for de um vídeo.
Tendo em vista o crescimento da empresa em números de trabalhos desse tipo, há uma
grande probabilidade de haver necessidade de reduzir cada vez mais o tempo de renderização,
devido aos prazos de entrega e condições de competitividade do mercado em relação à
concorrência.
Associando a necessidade de melhoria da capacidade de processamento com a
orçamentos cada vez mais apertados, viu-se na aplicação de técnicas de cluster a possibilidade
de atender às necessidades da empresa sem que houvesse altos investimentos.
Levantando os custos para avaliação, temos com as tabelas 6 e 7:

Tabela 6 – Estações próprias (valores estimados)

Estações da própria empresa para o Cluster.
3 Máquinas Amd Athlon XP processor 1700 Mhz
1 Licença Linux
1 Licença de Software de Renderização Mental Ray para máquina Mestre
Total da Estação
Fonte: www.mentalray.com (somente valores do mental Ray) / Ativa informática

Custo
R$ 5.790,00
R$ 0,00
R$ 2.150,00
R$ 7.940,00
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Tabela 7 – Estação de renderização para Maquina (SMB) (valores estimados)

Estação de renderização para Máquina (SMB)
1 HP Server SMB com 2 Processadores Intel® Xeon™ 2.80GHz
1 Licença Windows 2000 Server
1 Licença de Software de Renderização Mental Ray para (SMB)
Total da Estação

Custo
R$ 9.550,00
R$ 587,00
R$ 4.480,00
R$ 14.617,00

Fonte: www.hp.com/www.mentalray.com/www.magnet.com.br

Vendo essas tabelas e seus custos temos um valor muito viavel para a montagem do
cluster sendo que ainda utilizaremos as maquinas que já pertence a empresa, não tendo mais
esse custo inicial de aquisição para um novo equipameno.

9.5 Solução Proposta

A solução proposta contempla a utilização do cluster tipo OpenMosix com sistema
operacional GNU/linux nas máquinas do desenvolvimento (3), tendo suporte de trabalhar com
esse tipo de cluster para torná-las o que chamamos de um tipo de render farm 47(para realizar
somente renderizações). A instalação será em outro disco rígido nodo do aplicativo de
renderização para que em qualquer condição de problema possa voltar ao estágio anterior,
mantendo a estrutura de modelagem que é feita em um software que requer Sistema
Operacional Microsoft.
Para os outros nodos do cluster, serão necessárias unidades de CD-ROM para fazer o boot de
um microkernel do Sistema Operacional.

47

render farm – fazenda de renderização. Um conjunto de servidores, ligados em rede, que
dividem tarefas, atuando como se fossem um único grande servidor de renderização.
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A opção pelo OpenMosix deu-se em função da melhor adequação às condições da
empresa, por se tratar de um sistema que é voltado ao aumento da capacidade de
processamento e que não requer uma programação específica dos aplicativos, tornando-o fácil
de aplicar.

9.6 Latência

A latência é o inimigo em cluster baseada rede. O funcionamento das aplicações em
um sistema de SMP em algumas circunstâncias é mais lento do que em uma máquina de
processador central, em virtude da latência comunicar-se sobre o barramento da CPU, a
necessidade do processador ser interrompida para trocar dados compartilhados. Sendo esse
procedimento slowdown48 do processo, haverá um tempo de resposta para torná-lo ativo.
De acordo com Phonax (2002, http://phonax.com/clustering/cluster.shtml):
Quando o assunto é sobre cluster em rede, então a latência é ainda muito
maior. Simplesmente devido ao fato que o barramento da CPU, do
processador central tem uma largura de banda maior que o Ethernet e
especialmente um WAN. Em uma WAN são necessários um processamento e
vários nodos para ter um real ganho de desempenho devido às taxas de
transferência, por exemplo a internet. Mas, com a utilização de uma rede
LAN, tem-se uma rede em que pode haver altas taxas de transferência,
dependendo somente do tipo de tecnologia usada.

9.7 Teste de Desempenho

Para fazer o teste de desempenho, utilizou-se o Dynebolic, um linux com o
openmosix, feito o download da página oficial www.dynebolic.org, uma cópia da última
48

Slowdown – sendo uma variação da métrica tempo de resposta (diferença entre o tempo de resposta de uma
aplicação no sistema disponível e o tempo de resposta dessa aplicação no sistema carregado), essa métrica
também é adequada para sistemas abertos.
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versão 1.3. Foi executado um aplicativo de modelagem 3D de código aberto, chamado
Blender.
Colocou-se o linux nas três maquinas e foi estabelecida a rede entre elas, ativando o
MFS com /usr/etc/openmosix.map, tendo o resultado no usr/mosix/openmosix
staus, assim:

Imagem 15 − Teste de máquina inserida no Cluster
Fonte: Próprio autor

Abaixo desenho da arquitetura montada com o Cluster em Funcionamento:
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Imagem 16 − Arquitetura do Cluster
Fonte: Próprio autor

Assim com essa estrutura o exemplo utilizado foi uma animação desenvolvida que
extrai uma seqüência de quadros JPG. Utilizando a máquina mestra, abre-se uma animação
pronta, colocada dentro do /tmp/blacksmith/blacksmith.blend. Os parâmetros
foram configurados para realizar a renderização, salvo essas configurações com nome de
/tem/blacksmith/blacksmith-jpeg.blend, com isso está tudo pronto para
realizar a renderização.
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Imagem 17 − Configuração de parâmetros Blender
Fonte: http://www.blender.org/

O comando é o render blacksmith-jpeg.blend 1 235 3. Resumindo, 235 é
a quantidade de imagens geradas e 3 é número de máquinas que vão fazer parte da
renderização.
Teste com quadros de (640x680):
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Imagem 18 – Teste de tempo para renderização
Fonte: Próprio autor

Com a renderização realizada em 1 nodo do cluster, onde está o aplicativo, o tempo
foi: tempo inicial de 8:17:40 e final de 8:32:13, finalizados em 14:33 minutos.
Com a renderização realizada em 2 nodo do cluster, o tempo foi: tempo inicial de 8:08:37
e final de 8:16:32, finalizados em 7:55 minutos.
Com a renderização realizada em 3 nodo do cluster, o tempo foi: tempo inicial de 8:33:01
e final de 8:38:18, finalizados em 5:17 minutos.
Assim temos um gráfico definido esse teste:
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0:17:17

Gráfico dos Tempos

0:14:24
0:11:31
0:08:38
0:05:46
0:02:53
Quantidade de nós

0:00:00
1

Imagem 19 – Gráfico dos Testes
Fonte: Próprio autor

Agora um teste com quadros de (1280x1024):

Imagem 20 – Teste de tempo para renderização
Fonte: Próprio autor

2

3
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Com a renderização realizada em 1 nodo do cluster, onde está o aplicativo, o tempo foi:
tempo inicial de 00:04:28 e final de 00:56:23, finalizados em 51:55 minutos.
Com a renderização realizada em 2 nodo do cluster, o tempo foi: tempo inicial de
23:35:44 e final de 00:03:53, finalizados em 28:09 minutos.
Com a renderização realizada em 3 nodo do cluster, o tempo foi: tempo inicial de
23:16:28 e final de 23:35:19, finalizados em 18:51 minutos.

Assim temos um gráfico definido esse teste:

Gráfico dos Tempos

0:57:36
0:50:24
0:43:12
0:36:00
0:28:48
0:21:36
0:14:24
0:07:12
0:00:00
1

2
Quantidade de nós

Imagem 21 − Gráfico dos Testes
Fonte: Próprio autor

3
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Então temos ainda com os dados obtidos acima com os tempos convertido em “segundos” a
possibilidade de utilizar a Lei de Amdahl:
Então

Segundo

os

estudos

de

BROWN

(2004,

http://www.phy.duke.edu/~rgb/Beowulf/beowulf_book/beowulf_book/index.html), temos nas figiuras abaixo:
Não importa como muitos processadores estão empregados, se um cálculo
tiver um componente da série de 10% (ou
), o speedup máximo
obtenível é 10. Se você gastar a metade do tempo que constrói um avião que
faz as coisas que somente uma pessoa pode fazer, o mais melhor speedup que
você pode esperar para que todas as tarefas restantes sejam feitas na hora
adicional zero por um número infinito dos amigos, para um speedup de dois.

Obtendo o seguinte Speedup no primeiro teste:
S = 1 / _P_+ S
N
S = 1 / _317_+ 873
3
S = 0,000102
Obtendo o seguinte Speedup no Segundo teste:
S = 1 / _P_+ S
N
S = 1 / _1131_+ 3115
3
S = 0,00028

Obtendo um resultando assim com uma diferença de aproximadamente 10 minutos no
primeiro teste e de aproximadamente 33 minutos no segundo. Aproximadamente 1/3, não
sendo exatamente, devido ao tempo de transferência na rede dos arquivos e processos
causados pela latência em realizar a tarefa, mas ainda sim, temos um ganho ótimo, visto que
as máquinas relativamente têm a mesma configuração.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando as técnicas de cluster pesquisadas e apresentadas, pode-se observar que,
para os mais variados segmentos, sejam eles industriais, comerciais, caseiros, educacionais,
cinematográficos, de organizações públicas ou privadas, enfim, qualquer atividade que utilize
recursos de informática para processamento de dados, há sempre um tipo de cluster que pode
ser utilizado para aumento de capacidade ou disponibilidade desse processamento. Essa é uma
alternativa mais acessível às organizações e com inúmeras aplicações na área de TI, mas ainda
pouco difundida, se comparadas às alternativas proprietárias (computadores de alta
performance). Dependendo do projeto do cluster, pode apresentar resultados semelhantes ou
até melhores. A diferença está em utilizar recursos comuns em vez de investir em máquinas
especiais, o que torna a técnica muito mais barata.
Existem modelos de clusters já desenvolvidos que fornecem soluções prontas, porém a
grande vantagem dessa técnica é que não há regras padrões definidas para montar um sistema,
pois ele pode ser desenvolvido e moldado de acordo com a necessidade particular de quem o
desenvolve.
Em função da boa relação de vantagens e desempenho dos clusters, pode-se dizer que
essa é uma técnica que merece mais atenção e pesquisa, porque hoje ainda não é muito
difundida nos segmentos de TI, apesar de ser uma solução para capacidade e disponibilidade
de processamento extremamente viável à maioria das organizações.
Todas estas vantagens, teoricamente apresentadas, foram evidenciadas na prática com
a implementação de um cluster em uma empresa de pequeno porte, conforme estudo de caso
apresentado no trabalho. Isso só vem a consolidar a viabilidade desse tipo de solução e
fortalecer a idéia de que essa técnica pode ser aplicada por qualquer usuário, em qualquer
segmento ou atividade, inclusive para estudos científicos.
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Esse estudo apresenta uma contribuição para um conhecimento maior dos cluster, com
o esclarecimento de diversas técnicas existentes e suas características, visto que, para
trabalhos futuros, teve-se um contado com um assunto que chamou a atenção, chamado Grid
Computing, podendo focar melhor só nesse determinado contexto e conhece-lo mais a fundo,
bem como todo o seu desenvolvimento e características especificas.
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ANEXO
IMPLEMENTAÇÃO DE CLUSTER

Implementação de um Cluster Beowulf

Qualquer pessoa tem capacidade para entrar no mundo beowulf, com não mais do que
uma compreensão limitada do networking, um punhado de máquinas e uma vontade enorme
de aprender, aproveitando os conhecimentos já existentes e disponíveis sobre o assunto para
não cometer erros desnecessários e acabar “reinventando a roda”. Calcular os custos humanos
é um pouco complicado para a construção e/ou manutenção do beowulf, especialmente se o
primeiro cluster for grande e tiver que funcionar bem desde o primeiro instante, pois não há
como mensurar a capacidade intelectual de quem montará o cluster, e assim realizar projeções
de tempo para a construção dele.
Mas por (MERKEY e PHIL. www.beowulf.org, tradução próprio autor):

Apesar dos custos com o trabalho do ser humano (mão-de-obra) e de o
sistema de refrigeração e infra-estrutura física ser maior, ainda assim esses
clusters ficam, em média, dez vezes mais baratos do que os sistemas
proprietários. Em um espaço limitado e não refrigerando construir um cluster
com quatro, oito, ou mesmo dezesseis nodos pode parecer à primeira vista
barato, pois não há custo com Sistema Operacional, os recursos requeridos
são mínimos e os benefícios são maiores do que os custos.

Entretando construir um cluster de 256 nodos, por exemplo, sem antes pensar sobre o custo
eminente com infra-estrutura, sem fazer uma análise dos COTS e não planejar cada detalhe,
muito provavelmente não trará o resultado desejado.
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A principal estrutura de um cluster Beowulf é a utilização do Sistema Operacional
Linux, com bibliotecas PVM ou MPI para fazer as trocas de mensagens, que facilitam a
utilização e implementação para as aplicações paralelas.
Pode-se construir um cluster com vários nodos escravos, controlados por uma máquina
principal, a qual tem acesso direto conectado por uma rede ethernet. Com esse computador
central, é possível fazer a distribuição dos processos. Os escravos estão restritos a processar
os dados do computador central. Tendo a estrutura base montada, parte-se para a configuração
do cluster, instalando o Gnu/Linux nas máquinas e definindo:
Segundo Pitanga (2004, http://multipinguim.underlinux.com.br/artigos.htm):
Uma rede local de IP e máscara: IP: 10.0.0.0
Máscara: 255.255.255.0
A configuração dos nomes:
Nodo mestre
mestre.mpi
Nodo escravo:
slave1.mpi
slave2.mpi
Configuração para poder fazer acesso remoto aos nodos por meio de rlogin, ssh e ftp
A seguir, a configuração das máquinas, adicionando as seguintes linhas no arquivo
/etc/hosts, que evita latência por não utilizar o serviço de DNS:
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
10.0.0.1 mestre mestre.mpi
10.0.0.2 slave1 slave1.mpi
10.0.0.3 slave2 slave2.mpi
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Tem-se como próximo passo a configuração dos arquivos “hosts.equiv e .rhosts”,
cujos conteúdos devem ser iguais em todas as máquinas. Começando pelo arquivo que está no
/etc/hosts.equiv, usado para fazer uma relação de confiança e equivalência entre elas, com
isso não há a necessidade de autenticação por meio de senha, podendo gerar possibilidades de
riscos de segurança. Mas isso é uma necessidade exigida pelo RSH (Remote Shell), protocolo
de acesso remoto utilizado para fazer o acesso em todas as máquinas do cluster:
mestre
slave1
slave2

O próximo passo é alterar o arquivo rhosts, que deverá estar nos diretórios de trabalho
de cada usuário como /root e /home, tendo um ponto no início do arquivo, dando a
característica de deixá-lo invisível ao comando de listagem. Ele também é um arquivo que é
usado pelo protocolo RSH no implemento de comandos remotos e por certas aplicações de
monitoramento:
slave1
slave2
Configurando o Sistema de Arquivos (NFS)

Configurando o mestre com o sistema NFS, tem-se a função de disponibilizar um
acesso transparente aos discos remotos, podendo ter uma administração centralizada.
Portanto, pode-se ter todos os diretórios de trabalho disponíveis em uma exclusiva máquina e
dividi-los com clientes interligados na rede local, então, na máquina central deve-se
configurar o arquivo /etc/exports:
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/home *(rw,no_root, root_squash)
/usr/local *(rw,no_root, root_squash)
Após, é necessário salvar o arquivo e inicializar o serviço NFS, e por isso é necessário
definir os clientes em cada nodo escravo e configurar o arquivo /etc/fstab. Ele também está
responsável em montar remotamente o sistema de arquivo de modo automático, adicionando
as seguintes linhas no final do arquivo:
10.0.0.1:/home /home nfs exec,dev,suid,rw 1 1
10.0.0.1:/usr /usr nfs exec,dev,suid,rw 1 1
É preciso também habilitar os serviços, utilizando o comando ntsysv, chamado de rsh,
rlogin, ssh e rexec. Ao finalizar com o ntsysv, é preciso incrementar mais duas linhas no final
do arquivo /etc/securetty/:
Rsh
rlogin

O MPI.

Passa-se agora para a parte de trocas de mensagem, em que será necessária a utilização
de uma biblioteca, criada para padronizar a comunicação entre processos em ambientes de
processamento distribuído. Essa é uma biblioteca que geralmente deve-se obter por meio de
download, o qual pode ser feito pelo site www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpic, sendo o arquivo
mpich.tar. Ao descompactá-lo, ele criará um diretório /mpich-1.2.4, então é preciso executar
os seguintes comandos:
./configure —prefix=/usr/local
make
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make install
Tem-se ainda de editar o arquivo machines.LINUX, situado no diretório
/usr/local/mpich-1.2.4/util/machines/ para incrementar os nomes das máquinas que estarão no
cluster.
mestre
slave1
slave2
Finalizando as configurações básicas do cluster, no diretório /root o arquivo a ser
editado é o bash_profile, também incrementando as linhas:
PATH:$PATH=/usr/local/mpich-1.2.4/bin
export MPIR_HOME = /usr/local/mpich-1.2.4
Estrutura e computadores utilizados para montagem do cluster:

Tabela 1 – Estações e estrutura

Computador Mestre:
Dual Pentium III 550 MHz
512 KB de memória cache
384MB de SDRAM PC-133
Placa Mãe com chipset Intel810
2 (duas) placas de rede 3Com
3c509
Host SCSI on-board Adaptec
Disco rígido de 9,1 GB SCSI
Ultra Wide
2 (dois) Discos rígidos de 4,3
GB SCSI
Linux Red Hat

Computadores Escravos:
Quantidade: 02 (dois)
Processador Pentium III 600
EB
Placa de Rede 3Com 3C509
PCI
Placa de Rede on-board
SIS900 (utilizado para
monitoramento remoto)
Placa mãe Pcchips modelo
M756+
Linux Red Hat e Conectiva

Fonte: http://multipinguim.underlinux.com.br/artigos

Estrutura da Rede Local
Fast Ethernet 100 Mbps
Switch TrendNet 10/100 8
portas - store and forward
Cabos CAT5 padrão EIA 568ª
Rack de construção sob
medida
Chave Comutadora 4 x 4 x 4
para teclado, mouse e monitor
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Implementação de um Cluster Openmosix

O Openmosix é um tipo de cluster rápido de ser implementado por ter várias
distribuições utilizando o OpenMosix, como o Dynebolic e o ClusterKnoppix, entre outros.
Pode também ser executado ou configurado para rodar direto do CD. Esses clusters utilizam o
OpenMosix, tendo ele uma idéia diferente, que os torna mais apropriados para o uso geral. No
entanto não é preciso dividir o processamento internamente em um mesmo programa, o que
necessitaria que ele fosse paralelizado e otimizado. Mas, com o Mosix, os programas
diferentes ou algumas instâncias do mesmo programa podem ser migrados para os outros
nodos do cluster, e processados em paralelo de uma forma transparente para o usuário. Tendo
como vantagem o sistema funcionando com os diversos aplicativos do dia-a-dia, não sendo
preciso procurar ou desenvolver aplicativos específicos.
Os usuários não têm necessidade de fazer nada para que os processos dos aplicativos
migrem para os outros nodos, visto que cada computador pode rodar uma distribuição do
Linux completa, desfrutando de um simples cliente OpenMosix que faz o monitoramento de
nível para o carregamento dos demais nodos do cluster.
Segundo Morimoto (2003, http://www.guiadohardware.net/artigos/260/):

Ele ainda possui um software o qual disponibiliza um conjunto de serviços
que pode decidir quais programas podem ter bons processos pretendentes a
serem migrados e quantidade e dados que podem ser manipulados. Por ele
considerar o desempenho de cada computador que faz parte do cluster, o
software vai procurar sempre o computador com mais poder computacional
para que as tarefas possam ser realizadas de forma mais rápida. Mesmo que o
OpenMosix não seja a melhor solução para tudo, podemos considerá-lo muito
interessante, pois podem ser mantidos clientes OpenMosix nas máquinas da
sua rede e fazê-las servidores, de maneira que as máquinas que tenham ciclos
livres sejam utilizadas para processar informações enviadas por outros
computadores.
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Ele não pode cooperar muito em tarefas mais comuns, como editar um arquivo, jogos comuns
ou abrir um monte de páginas Web, mas tem auxilia em problemas mais complicados, que na
sua grande maioria existem onde o usuário requer mais desempenho de seu equipamento.
Conforme Morimoto (2003, http://www.guiadohardware.net/artigos/260/):

Para o seu funcionamento, é preciso ter um módulo compilado no Kernel do
linux, onde em algumas situações o módulo esteja pronto nas distribuições na
forma de pacote instalável, mas também pode ocorrer em outros casos a
necessidade de recompilar o Kernel para adicionar o patch do OpenMosix.
Mas o que vamos utilizar é o ClusterKnoppix, cuja configuração é muito
parecida com o Dynebolic. Ele é uma versão customizada que disponibiliza
uma instalação pronta para o uso do OpenMosix e não necessita da instalação
completa do linux em todos os nodos.

Essa versão é bem plug-and-play, assim, basicamente é possível colocar os PC’s
ligados em rede com um CD contendo essa distribuição do linux customizada, e com o CD
será possível disponibilizar o boot para os demais computadores através da rede.
Segundo Morimoto (2003, http://www.guiadohardware.net/artigos/260/):

Ele também tem suporte a DHCP durante o boot, caso não exista nenhum
servidor que disponibilize o serviço, pode-se configurar a rede manualmente
em cada computador.
Ao inicializar na ferramenta de network do Linux, selecionar o botão
Static IP, desse modo, com a rede funcionando, o cluster é constituído
automaticamente.
Depois que todos os computadores estiverem no ar e com seus endereços
de rede configurados, pode-se utilizar o ping para verificar se a rede entre
as máquinas está funcionando.
Caso não funcione automaticamente, pode ser usado o arquivo do
computador mestre:
/etc/openMosix.map, incluindo as seguintes linhas:

1 10.0.0.134 1
2 10.0.0.249 1
3 10.0.0.250 1
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Agora é possível ver os computadores configurados usando o comando
/user/moxis/openmosix status. Se tiver tudo pronto para formar o cluster, tem-se então como
rodar o comando restart do openMosix, podendo ser utilizado também nos demais nodos.
Com um terminal em mãos, podemos chamar o comando "openmosixmigmon". Essa janela
disponibiliza os nodos do cluster, juntamente com seus endereços IP da rede. Na figura abaixo
o nodo central é o computador utilizado neste momento, os pontos pretos em torno do ícone
são os processos locais e os pontos verdes entorno do outro ícone representam os processos
que migraram desse nodo para outro do cluster:

Imagem 1 - Janela do openmosixmigmon
Fonte: http://www.guiadohardware.net/artigos/260/

Caso esteja se utilizando o computador mais rápido do cluster, provavelmente se
perceberá que os processos tendem a demorar a migrar, mesmo que exista outro computador
do cluster livre. A estrutura básica é exercer as tarefas o quanto antes possível, com isso esses
processos são executados nele mesmos. Com a utilização do openmosixview por meio de
qualquer IP dos nodos, se terá acesso a um menu de configuração pelo qual pode-se habilitar
ou desabilitar a migração automática de processos para qualquer nodo do cluster. Será mais
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vantajoso se estiver instalado no disco rígido o ClusterKnoppix, caso contrário, ao reiniciar o
computador, as configurações serão perdidas.

Imagem 2 - Janela do openmosixview
Fonte: http://www.guiadohardware.net/artigos/260/

Há também mais um aplicativo bastante útil, chamado "openmosixprocs", que pode
mostrar uma lista dos processos que estão rodando, permitindo uma melhor administração,
podendo até fazer que processos migrem de uma máquina para outra:
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Imagem 3 - Janela do openmosixprocs
Fonte: http://www.guiadohardware.net/artigos/260/

As máquinas e a estrutura utilizadas para montar esse cluster foram:

Tabela 2 – Estações e estrutura

Tem-se no nodo 1 uma
máquina:
Pentium III de 450Mhz
512 Mb RAM

E os outros 2 nodos são
máquinas:
Athlon XP 2200
256 Mb RAM

Fonte: http://www.guiadohardware.net/artigos

Estrutura da Rede Local
Fast Ethernet 100 Mbps
Switch 3com 10/100 12 portas
Cabos CAT5 padrão EIA 568A.
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GLOSSÁRIO

AGP – Acelerated Graphics Port. Barramento de dados extremamente rápido usado pela placa
de vídeo.Aparece como um slot marrom na placa mãe.
ARP (Address Resolution Protocol) – é um protocolo usado para fazer um mapeamento e
montar uma tabela de endereços IP e do endereço físico. Essa tabela chama-se protocolo de
resolução de endereço (ARP).
BACKUP – cópia de segurança. Copiar dados em um meio separado do original, de forma a
protegê-los de qualquer eventualidade. Essencial para dados importantes.
BARRAMENTO PCI – Peripheral Component Interconnect. É o padrão de barramento atual,
usado pela maioria dos dispositivos. Os slots brancos da placa mãe. Além do baixo custo e da
alta velocidade, o PCI possui outras vantagens, como o suporte nativo ao plug-and-play.
BROADCAST – em uma rede de computadores um sinal de broadcast é um aviso enviado
simultaneamente para todos os micros da rede.
DISCO RÍGIDO – é um sistema de armazenamento de alta capacidade, que, por não ser
volátil, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas.
DNS ROUND ROBIN - As primeiras soluções para o balanceamento da carga dos endereços
eram freqüentemente localizadas no ponto onde os nomes dos hosts eram convertidos em
endereços IP reais: o DNS. Percorrendo ciclicamente uma tabela de endereços IP alternativos
para um serviço específico, conseguia-se um certo grau de balanceamento de carga. Essa
metodologia é chamada, freqüentemente, de DNS Round-Robin.
FAST ETHERNET ñ é nome dado às redes físicas de conexão de 100 megabits por segundo.
GIGABIT ETHERNET ñ é nome dado às redes físicas de conexão de 1000 megabits por
segundo.
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GPL – todo o código do programa é aberto, isso atende bem à maioria dos projetos
colaborativos.
ICMP – Protocolo de Controle de Mensagens Internet é usado pelo código do núcleo do
sistema de rede para enviar mensagens de erro para outras máquinas.
IDE – este é um barramento de dados que serve para a conexão do disco rígido, CD-ROM e
outros dispositivos.
ISP – é o mesmo que provedor de acesso de uma empresa que fornece acesso à Internet a
particulares ou a outras empresas, seja pela linha telefônica (acesso discado), ou por meio de
tecnologias como ISDN, ADSL, Cabo etc.
MULTICASTING – é um método ou uma técnica de transmissão de um pacote de dados para
múltiplos destinos ao mesmo tempo.
PING – serve para medir a velocidade da rede, o tempo que um pacote demora para chegar ao
microdestino, somado com o tempo que a resposta demora a chegar.
SCSI – um padrão de barramento para a conexão de discos rígidos, CD-ROMs, scanners,
impressoras e vários outros dispositivos.
SO – é uma camada de software colocada entre o hardware e os programas que executam
tarefas para os usuários. procura tornar a utilização do computador, ao mesmo tempo, mais
eficiente e mais conveniente.
SWITCH – equipamento ativo de rede que faz a interligação física entre rede de
computadores.
THREAD – um pequeno programa que trabalha como um subsistema independente de um
programa maior, executando alguma tarefa específica. Um programa dividido em vários
threads pode rodar mais rápido que um programa monolítico, pois várias tarefas podem ser
executadas simultaneamente.
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