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4.10 Gráfico de atividade global da execução em 10 processadores. . . . . . . . . 63
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0 e o demais nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.8 Profiling da execução em 12 nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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Resumo

Os últimos anos têm apresentado um aumento na aceitação e adoção do processamento

paralelo, tanto para computação cient́ıfica de alto desempenho como para aplicações de

propósito geral. Essa aceitação tem sido favorecida principalmente pelo desenvolvimento

dos ambientes com processamento maciçamente paralelo (MPP - Massively Parallel Pro-

cessing) e da computação distribúıda.

Um ponto comum entre sistemas distribúıdos e arquiteturas MPPs é a noção de troca

de mensagem, que permite a comunicação entre processos. Um ambiente de troca de men-

sagem consiste basicamente de uma biblioteca de comunicação que, atuando como uma

extensão das linguagens de programação, permite a elaboração de aplicações paralelas,tais

como C, C++ e Fortran.

No desenvolvimento de aplicações paralelas, um aspecto fundamental está ligado à

análise de desempenho das mesmas. Várias podem ser as métricas utilizadas nesta análise:

tempo de execução, eficiência na utilização dos elementos de processamento, escalabili-

dade da aplicação com respeito ao aumento no número de processadores ou ao aumento

da instância do problema tratado. O estabelecimento de modelos ou mecanismos que per-

mitam esta análise pode ser uma tarefa bastante complicada considerando-se parâmetros

e graus de liberdade envolvidos na implementação da aplicação paralela.

Uma alternativa encontrada tem sido a utilização de ferramentas de coleta e visua-

lização de dados de desempenho, que permitem ao usuário identificar pontos de estran-

gulamento e fontes de ineficiência em uma aplicação. Para uma visualização eficiente

torna-se necessário identificar e coletar dados relativos à execução da aplicação, etapa

esta denominada instrumentação. Neste trabalho é apresentado, inicialmente, um estudo

das principais técnicas utilizadas na coleta dos dados de desempenho, e em seguida é feita

uma análise detalhada das principais ferramentas dispońıveis que podem ser utilizadas em

xii



arquiteturas paralelas do tipo Cluster Beowulf com Linux sobre plataforma X86 utilizando

bibliotecas de comunicação baseadas em aplicações MPI - Message Passing Interface, tais

como LAM e MPICH . Esta análise é validada sobre aplicações paralelas que tratam do

problema do treinamento de redes neurais do tipo perceptrons usando retropropagação.

As conclusões obtidas mostram as potencialidade e facilidades das ferramentas analisadas.
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Abstract

The last years have presented an increase in the acceptance and adoption of the parallel

processing, as much for scientific computation of high performance as for applications

of general intention. This acceptance has been favored mainly for the development of

environments with massive parallel processing (MPP - Massively Parallel Processing) and

of the distributed computation.

A common point between distributed systems and MPPs architectures is the notion

of message exchange, that allows the communication between processes. An environment

of message exchange consists basically of a communication library that, acting as an

extension of the programming languages that allow to the elaboration of applications

parallel, such as C, C++ and Fortran.

In the development of applications parallel, a basic aspect is on to the analysis of

performance of the same ones. Several can be the metric ones used in this analysis: time

of execution, efficiency in the use of the processing elements, scalability of the application

with respect to the increase in the number of processors or to the increase of the instance

of the treat problem. The establishment of models or mechanisms that allow this analysis

can be a task sufficiently complicated considering parameters and involved degrees of

freedom in the implementation of the parallel application.

An joined alternative has been the use of collection tools and visualization of per-

formance data, that allow the user to identify to points of strangulation and sources of

inefficiency in an application. For an efficient visualization one becomes necessary to

identify and to collect given relative to the execution of the application, stage this called

instrumentation. In this work it is presented, initially, a study of the main techniques

used in the collection of the performance data, and after that a detailed analysis of the

main available tools is made that can be used in architectures parallel of the type to

xiv



cluster Beowulf with Linux on X86 platform being used libraries of communication based

in applications MPI - Message Passing Interface, such as LAM and MPICH. This analysis

is validated on applications parallel bars that deal with the problems of the training of

neural nets of the type perceptrons using retro-propagation. The gotten conclusions show

to the potentiality and easinesses of the analyzed tools.
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Introdução

Os últimos anos têm apresentado um grande aumento na aceitação e adoção do pro-

cessamento paralelo, tanto para computação cient́ıfica de alto desempenho como para

aplicações de propósito geral. Essa aceitação tem sido favorecida principalmente pelo de-

senvolvimento dos ambientes com processamento maciçamente paralelo (MPP - Massively

Parallel Processing) e da computação distribúıda.

As diversas áreas nas quais a computação se aplica, sejam cient́ıficas, industriais ou

militares, requerem cada vez mais poder computacional, em virtude dos algoritmos com-

plexos que são utilizados e do tamanho do conjunto de dados a ser processado. Além da

busca de maior desempenho, outros fatores motivaram, e motivam, o desenvolvimento da

computação paralela. Entre eles:

• O desenvolvimento tecnológico (principalmente o surgimento da tecnologia VLSI -

Very Large Scale Integration utilizada em projeto de microprocessadores), permitiu

a construção de microprocessadores de alto desempenho que, agrupados, possibili-

tam um ganho significativo de poder computacional. Além disso, tais configurações

possibilitam uma melhor relação custo/desempenho, quando comparadas aos caros

supercomputadores ;

• Restrições f́ısicas, como a velocidade finita da luz, tornam dif́ıcil o aumento de

velocidade em um único processador;
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• Vários processadores fornecem uma configuração modular, o que permite o agrupa-

mento dos mesmos em módulos, de acordo com a natureza da aplicação;

• Tolerância a falhas (por exemplo, através da redundância de hardware).

A computação paralela e a computação distribúıda surgiram por motivos diferentes.

A necessidade de se compartilhar recursos motivou o uso de sistemas distribúıdos, en-

quanto a busca por maior desempenho no processo computacional motivou a utilização

do processamento paralelo. Atualmente, as duas áreas têm convergido, de maneira que a

combinação entre os dois enfoques computacionais oferece benef́ıcios para ambos os lados.

A utilização de sistemas distribúıdos para computação paralela oferece flexibilidade e uma

maneira eficiente de se explorar o hardware interligado já dispońıvel.

Um ponto comum entre sistemas distribúıdos e arquiteturas MPPs é a noção de troca

de mensagem, que permite a comunicação entre processos. Um ambiente de troca de

mensagem consiste basicamente de uma biblioteca de comunicação que, atuando como

uma extensão das linguagens de programação,(tais como C, C++ e Fortran), permitindo

a elaboração de aplicações paralelas. Para a maioria desses sistemas, ambientes para troca

de mensagem portáveis têm sido desenvolvidos, dos quais dois representantes merecem

destaque no cenário computacional atual: o PVM - Parallel Virtual Machine e o MPI -

Message Passing Interface.

No desenvolvimento de aplicações paralelas, um aspecto fundamental está ligado à

análise de desempenho das mesmas. Várias podem ser as métricas utilizadas nesta análise:

tempo de execução, eficiência na utilização dos elementos de processamento, escalabili-

dade da aplicação com respeito ao aumento no número de processadores ou ao aumento

da instância do problema tratado. O estabelecimento de modelos ou mecanismos que per-

mitam esta análise pode ser uma tarefa bastante complicada considerando-se parâmetros

e graus de liberdade envolvidos na implementação da aplicação paralela.

Uma alternativa encontrada tem sido a utilização de ferramentas de coleta e visua-

lização de dados de desempenho, que permitem ao usuário identificar pontos de estran-

gulamento e fontes de ineficiência em uma aplicação. Para uma visualização eficiente

torna-se necessário identificar e coletar dados relativos à execução da aplicação, etapa

esta denominada instrumentação. Neste trabalho é apresentada uma análise detalhada

das principais ferramentas dispońıveis que podem ser utilizadas em arquiteturas paralelas
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do tipo Cluster Beowulf [RAD98] com Linux sobre plataforma X86 e utilizando bibliotecas

de comunicação baseadas em aplicações MPI , tais como LAM e MPICH.

A arquitetura X86 foi escolhida devido ao seu baixo custo, que possibilita a soci-

alização de grande poder computacional, que antes só era posśıvel através do uso de

supercomputadores.

Para o entendimento do comportamento de um programa paralelo, primeiro deve-se

tornar seu comportamento observável. Para fazer isto considera-se a execução de um

programa como sendo uma seqüência de ações, sendo que cada ação representa alguma

atividade significante tal como a execução de uma linha de código, o envio ou recebimento

de uma mensagem, etc. Estas ações tornam-se observáveis quando registradas como

eventos. Assim, um evento é uma ocorrência de uma ação, sendo o mesmo considerado a

unidade fundamental que utiliza-se no entendimento do comportamento de um programa

paralelo. Para registrar-se um evento é necessário que o programa em execução seja

temporariamente interrompido para permitir que seja iniciado o procedimento de coleta

de informações de desempenho. Basicamente isto ocorre da seguinte forma:

• O processamento é parado;

• Caracteŕısticas viśıveis do evento são registradas, ou

• Dados referentes à contagem e temporizações, etc. são coletados.

Basicamente, a análise de desempenho pode ser divida em três fases:

• Instrumentação ou modificação do programa para gerar dados de desempenho;

• Medição em tempo de execução dos parâmetros de desempenho e

• Análise dos dados (visualização e/ou tabelas estat́ısticas,etc.) .

1.2 Análise de Desempenho - Breve introdução

A análise de sistemas de computação tem por objetivo determinar o desempenho de um

sistema existente ou em desenvolvimento e determinar o dimensionamento mais adequado

aos seus componentes de forma a garantir uma meta de desempenho pré-definida e levando
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em conta uma determinada carga de trabalho. A análise do comportamento de sistemas

pode ser feita através de experimentos com o sistema real ou através de experimentos

com modelos do sistema. Muitas vezes o sistema real não está dispońıvel, pois está sendo

projetado, ou não é acesśıvel por não poder ser perturbado ou por não ser posśıvel atuar

no sistema em uma escala de tempo e espaço viáveis.

Os modelos de sistemas podem ser classificados em:

F́ısicos - Modelos reais, tais como protótipos, que reproduzem o comportamento do

sistema.

Matemáticos - Representados por fórmulas, algoritmos ou procedimentos que podem

ser classificados nas categorias:

• Anaĺıticos: são fórmulas que definem de forma exata ou aproximada o com-

portamento do sistema.

• Simuladores: algoritmos ou procedimentos que representam o comportamento

do sistema em uma em uma escala de tempo.

O processo de avaliação de desempenho é considerado uma arte, pois não é uma ativi-

dade realizada de forma mecânica. Cada análise de desempenho requer um conhecimento

ı́ntimo do sistema sendo modelado e uma escolha cuidadosa de metodologias, cargas e

ferramentas de análise. Quando apresentada ao analista, os problemas de desempenho

são formulados de forma vaga, através de impressões e sentimentos pouco exatos e cabe

ao analista interpretar e dar forma ao modelo que represente com fidelidade a situação

apresentada. Cada analista possui seu próprio estilo, competência e intuição e, diferentes

analistas podem chegar a resultados diferentes na análise de um mesmo problema.

Em geral, os problemas são mal definidos e transformá-los num enunciado tratável é

mais uma operação de arte do que de engenharia. Toda avaliação de desempenho envolve

a seleção cuidadosa de:

• Metodologia que consiste da definição de etapas a serem seguidas na análise do

sistema considerado.

• Carga de trabalho (Workload) que consiste na identificação da carga de trabalho a

ser submetida ao sistema.
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• Ferramentas de modelagem e análise que consiste da escolha de técnicas de modela-

gem do sistema, ferramentas para construção do modelo, e ferramentas para análise

do sistema modelado.

A métrica a ser utilizada na avaliação do desempenho do sistema deve considerar os

posśıveis resultados em sua execução tanto no caso de execução bem sucedida como em

caso de erro ou falha do sistema. O sistema pode realizar o serviço com um dos três

seguintes resultados:

• Executa o serviço de forma correta;

• Executa o serviço de forma incorreta;

• Não executa o serviço.

Neste trabalho será enfatizado a analisados o desempenho de aplicações paralelas inten-

sivas em cálculo que rodam sob o ambiente de troca de mensagem (MPI) em arquiteturas

paralelas baseadas em clusters. Com relação as métricas a serem observadas, pode-se

destacar o tempo de execução total, composto pelo tempo de computação, tempo de co-

municação e tempo de espera. O tempo de comunicação será o foco principal desta análise,

pois a utilização do paradigma da troca de mensagem, geralmente implica em muita comu-

nicação interprocessadores, com isso diminuindo o grau de paralelismo, conseqüentemente

aumentando o tempo de execução. Além disso, será observado o balanceamento das cargas

ao logos das unidades de processamento do computador paralelos (cluster). A análise de

desempenho será realizada em duas etapas distintas. Inicialmente serão coletados dados

de desempenho por ferramentas especializadas e num segunda etapa estes dados serão

visualizados e analisados por aplicações especificas para esta etapa.

1.3 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo prover elementos que auxiliarão os usuários na tarefa

de desenvolvimento de aplicações paralelas intensivas em cálculo que utilizam o paradigma

de troca de mensagens MPI, em uma máquina paralela distribúıda, baseada numa arqui-

tetura do tipo cluster Beowulf. Este auxilio será dado através do detalhamento das princi-

pais técnicas de coleta de dados desempenho, de forma que se possa entender a complexa



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 6

dinâmica da execução de uma aplicação em uma máquina paralela. Além das técnicas

citadas, também será feito um estudo das principais ferramentas utilizadas para coletar

e analisar os dados de desempenho. Com este entendimento é posśıvel depurar, de forma

simples, uma aplicação paralela objetivando melhorias no balanceamento de cargas e no

seu tempo de execução total, principalmente o tempo de comunicação, que é considerado

um ponto fraco das arquiteturas paralelas baseadas em clusters.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado visando fornecer o embasamento necessário para con-

textualizar o tema, para discutir os diversos aspectos que envolvem o desenvolvimento do

mesmo e, por fim, apresentar os resultados obtidos com relação às possibilidades de análise

de desempenho de programas paralelos. Desta forma, o texto dos próximos caṕıtulos está

organizado da seguinte forma:

• O Caṕıtulo 2 apresenta conceitos relacionados construção de máquinas paralelas

utilizando arquitetura de Clusters. Além disso, também são apresentados conceitos

e caracteŕısticas dos Clusters tais como classificação, tipos, sistemas operacionais

utilizados, sistemas de comunicação, projetos,etc. Por último, são apresentados

detalhes referentes à montagem do Cluster do Laboratório de Sistemas Distribúıdos

do Departamento de Engenharia de Computação e Automação da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte.

• No Caṕıtulo 3 são apresentados os principais conceitos e técnicas de instrumentação,

objetivando a identificação de onde, como e o que instrumentalizar de forma a

possibilitar uma maior visibilidade do comportamento de uma aplicação paralela.

• No Caṕıtulo 4 são apresentadas as principais ferramentas de análise de desempenho

que irão utilizar-se dos dados gerados pela instrumentação.

• No Caṕıtulo 5 serão apresentadas duas aplicações paralelas que farão parte de um

estudo de caso, onde serão mostradas as caracteŕısticas de projeto e desempenho de

tais aplicações;
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• Por último serão apresentados as conclusões obtidos neste trabalho e as perspectivas

futuras.



Caṕıtulo 2

Arquiteturas Paralelas do tipo

Cluster

2.1 Introdução

O uso de clusters como arquiteturas para fins de processamento paralelo está tornando-

se uma alternativa popular em substituição ao uso de plataformas de computação especi-

alizadas, que geralmente são excessivamente caras. Um fator importante nesta mudança

de rumo é a crescente padronização de ferramentas e utilitários usados por aplicações

paralelas baseadas em clusters. Exemplos destes padrões são as bibliotecas de troca de

mensagens MPI - Message Passing Interface; PVM - Parallel Virtual Machine e a lin-

guagem de programação de alto desempenho HPF - High Performance Fortran. Neste

contexto, a padronização permite que aplicações sejam desenvolvidas, testadas e executa-

das em arquiteturas deste tipo e, se necessário, portadas, com pequenas modificações no

código fonte, para outras plataformas paralelas dedicadas [BUY99].

Diferentemente dos computadores paralelos especializados, os clusters de estações de

trabalho ou pilhas de PCs, são altamente escaláveis. Além disso, sua escalabilidade pode

ser facilmente realizada devido ao baixo custo dos seus dispositivos, tais como memória

RAM, interfaces de redes ou nós de processamento. Da mesma forma, outras facilida-

des são providas pelo software, especialmente no caso do sistema operacional Linux e

outros pacotes com código fonte aberto. Outros fatores relevantes são sua ótima relação

preço/desempenho e a flexibilidade de configuração quando comparadas com os compu-
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tadores paralelos tradicionais. Os pontos fracos dos sistemas baseados em clusters são

a alta latência e baixa largura de banda do sistema de interconexão dos nós, chegando

a ser duas ordens de grandeza menor do que nos computadores paralelos tradicionais.

Contudo, a constante evolução de processadores, memórias e tecnologias de redes apon-

tam para a diminuição da distância, em termos computacionais, entre os computadores

paralelos tradicionais e os clusters.

Neste Caṕıtulo serão apresentados os principais conceitos e classificações relacionadas

a um cluster. Inicialmente serão apresentados conceitos de ordem geral e em seguida os

conceitos relativos a uma máquina paralela. Dentre as diversas abordagens existentes para

a construção de um cluster, será enfatizada a arquitetura Beowulf devido a mesma ser

constrúıda com componentes de hardware facilmente encontrados no mercado de massa e

software de código aberto. Além disso, também serão apresentados detalhes da construção

do cluster utilizado neste trabalho.

2.2 Considerações Gerais

Um cluster é um sistema de processamento paralelo ou distribúıdo que consiste de

um agrupamento de computadores interconectados que trabalham em conjunto como um

computador paralelo único. Os elementos principais de uma arquitetura deste tipo são

seus nós, responsáveis por realizar a computação, a rede dedicada que provê comunicação

de dados entre os nós e os componentes de software, tais como sistema operacional, cluster

middleware, ambientes de programação paralela e software de gestão de recursos.

Como principais caracteŕısticas deste tipo de arquitetura, pode-se citar:

• Alto desempenho;

• Expansibilidade e escalabilidade ;

• Alto poder de processamento;

• Alta disponibilidade.

O desempenho e poder de processamento são garantidos pela presença de múltiplos ele-

mentos de processamento e por ferramentas de software capazes de traduzir o paralelismo
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existente em uma dada aplicação. Enquanto que a escalabilidade e a expansibilidade

são garantidos pela facilidade de anexar novos elementos de processamento aliados as

tecnologias de interconexão hoje existentes, que permitem a introdução de um novo nó

simplesmente conectando-o à rede local. A disponibilidade está ligada à capacidade de

criação e gerenciamento de uma imagem única do sistema, sendo hoje um importante

campo de pesquisas sobre este tipo de arquitetura.

Os clusters, assim como as arquiteturas paralelas especializadas, podem ser classi-

ficados de diferentes formas, tomando-se como base sua destinação, caracteŕısticas do

hardware ou do software. Alguns tópicos que permitem uma classificação dos clusters

são:

• Aplicações alvo;

– Aplicações intensivas em cálculo: buscam-se nós com alto poder de processa-

mento;

– Aplicações intensivas em dados: neste caso, os sistemas de E/S são os fatores

preponderantes, em detrimento da arquitetura dos nós.

• Tipo de utilização;

– Clusters dedicados: formados geralmente por pilhas de PCs, onde não é per-

mitido o uso de um nó em separado;

– Clusters não dedicados: formados geralmente por redes de estações de trabalho,

onde cada nó pode ser usado individualmente.

• Caracteŕısticas do hardware;

– Hardware do nó;

– Organização da memória, tanto primária quanto secundária;

– Conexão dos nós;

– Configuração dos nós: podem ser homogêneos, com a mesma arquitetura ou

heterogêneos.

• Caracteŕısticas do software;
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– Sistema operacional do nó;

– Cluster middleware;

– Gerenciamento de recursos;

– Suporte ao desenvolvimento de aplicações.

• Hierarquia dos clusters : os clusters são projetados hoje para atender grupos locali-

zados, com arquiteturas dispondo de um pequeno número de nós até um conjunto

destes grupos dispersos por todo o mundo. Tem-se, neste caso, o metacomputador

internacional, conhecido por Grid, que na realidade é um cluster de clusters e arqui-

teturas paralelas especializadas, possuindo milhares de nós. Vale a pena salientar

que a própria Internet pode ser usada como um grande cluster computacional.

2.3 Aspectos da Arquitetura dos Clusters

A arquitetura t́ıpica de um cluster é mostrada na Figura 2.1. Inicialmente os com-

ponentes desta arquitetura serão descritos de forma simplificada e logo em seguida os

mesmos serão analisados de forma mais detalhada.

Rede de Alta Velocidade / Switch

Interface
de

Rede

Interface
de

Rede

Interface
de

Rede

PC
ou

 Estação de Trabalho

PC
ou

 Estação de Trabalho

PC
ou

 Estação de Trabalho

Cluster Middleware
( Imagem única do sistema e Infra-estrutura disponível) 

Ambiente de Programação
ParalelaAplicações Sequenciais

Aplicações Paralelas

Figura 2.1: Arquitetura de um cluster [BUY99]
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• conexão dos nós: os nós de um cluster são conectados por redes de comunicação

de alto desempenho, tais como Fast e Gigabit Ethernet, Myrinet [BOD95] e SCI

[IEE92], entre outros. Estas redes provêem altas taxas de transmissão de dados em

tempos bastante reduzidos.

• nós: um cluster é composto por um conjunto de nós, onde cada nó pode ser um com-

putador, PC ou estação de trabalho, contendo um ou mais processadores, unidade

de memória, unidade de disco - opcional e uma cópia do sistema operacional. Além

disso, cada nó possui uma ou mais interfaces de rede e um protocolo de comunicação

espećıfico para essa interface.

• middleware: este bloco, opcional, é responsável pelo fornecimento de um conjunto

de serviços destinados a prover alta disponibilidade e manter o conceito de ima-

gem única. Diferentemente de um sistema distribúıdo, onde os nós são usados

como recursos individuais, um cluster deve possuir um conjunto de mecanismos que

permitam o escalonamento e balanceamento de carga entre os nós, a detecção e

recuperação de nós falhos e o compartilhamento de recursos, entre outros serviços.

• ambientes de programação: este bloco corresponde ao conjunto de ferramentas para

programação atualmente dispońıveis. Em virtude do estabelecimento dos clusters

como plataforma de execução de alto desempenho, diversas bibliotecas de comu-

nicação surgiram ou foram adaptadas para melhor aproveitar os recursos desse tipo

de arquitetura.

• aplicações: um grande número de aplicações pode ser executado em arquiteturas

baseadas em clusters. Tais aplicações não precisam ser necessariamente paralelas,

embora a grande maioria seja desenvolvida com o aux́ılio de ambientes de pro-

gramação paralela, objetivando alto desempenho. Atualmente, as aplicações que

se executam em clusters correspondem principalmente à simulações, aplicações de

engenharia, qúımica, f́ısica e biologia, mineração de dados, servidores de bancos de

dados e Web. Além das aplicações paralelas propriamente ditas, existe uma série de

aplicações que servem para dar suporte na construção e gerenciamento dos clusters

tais como ferramentas para instalação, configuração, administração, análise de de-

sempenho (do cluster e da aplicação) e armazenamento de dados distribúıdo, entre
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outros.

2.3.1 Detalhamento da arquitetura

De acordo com a Figura 2.1, serão detalhados alguns dos principais componentes do

cluster enfatizando suas tendências e usabilidade.

Cluster Middleware e Sistema de Imagem Única

Middleware é uma camada que está localizada entre o sistema operacional e a aplicação.

É um dos mecanismos utilizados para implementar um sistema de imagem única em clus-

ters. Por sistemas de imagem única entende-se a propriedade de um sistema computaci-

onal que esconde a natureza heterogênea e distribúıda dos recursos dispońıveis, de forma

que os usuários e aplicações tenham uma visão globalizada e transparente do sistema.

Eles variam desde ambientes de programação, sistema de arquivos para clusters até sis-

temas de gerenciamento e agendamento de processos. As principais caracteŕısticas que

deve conter um sistema de imagem única são:

• Ponto de Entrada Único: Um usuário pode se conectar ao cluster como se ele

estivesse conectando a um host comum, pois, apesar do cluster ter vários nós, apenas

o nó de entrada é visto pelas máquinas externas ao cluster.

• Interface Única do Usuário: O usuário poder usar o cluster através de uma única

interface gráfica. Geralmente esta interface gráfica é disponibilizada via WEB.

• Espaço Único de Processos: Todos os usuários do cluster têm um único identificador

de processos, process ID, independentemente do nó no qual ele foi criado. Um

processo em algum nó pode criar processos filhos no mesmo nó que ele está ou

qualquer outro nó dentro do cluster. O processo também é capaz de comunicar-

se com qualquer outro processo em um nó remoto. Os clusters devem suportar o

gerenciamento e controle de processos globalizado como se eles estivessem rodando

numa máquina local.

• Espaço Único de Memória: Os usuários devem ter a ilusão que existe um grande

sistema de memória principal, que na realidade pode ser um conjunto de memórias

locais ou distribúıdas.
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• Espaço Único de Entrada/Sáıda: Isto permite que qualquer nó execute operações

de entrada/sáıda em um periférico ou disco local ou remoto.

• Sistema de Arquivo Único: O usuário vê uma única e enorme imagem do sistema

de arquivos com uma hierarquia única de arquivos e diretórios abaixo do diretório

raiz, que integra de forma transparente unidades de discos locais e globais. Como

exemplo, pode-se citar o NFS [BAR00] .

• Rede Virtual Única: Isto significa que qualquer nó pode acessar qualquer conexão

de rede através do nó central do cluster mesmo se a rede não tiver fisicamente

conectada a todos os nós do cluster.

• Sistema Único de Administração de Jobs : Sob um escalonador de tarefas global,

uma tarefa da aplicação do usuário pode ser submetida a qualquer nó, como também

esta aplicação pode requisitar uma quantidade qualquer de nós para executar suas

tarefas.

• Ponto Único de Administração e Gerenciamento: O cluster inteiro e/ou cada nó

individual podem ser configurados, monitorados, testados e controlados através de

uma única ferramenta.

Sistemas de imagem única podem contribuir de forma decisiva para a aceitação e o

uso indiscriminado dos clusters. Vários são os projetos que estão sendo desenvolvidos e

uma boa śıntese dos mesmos pode ser encontrada em [BUY99].

Ambiente de Programação

Existem vários paradigmas que envolvem a programação para arquiteturas paralelas

em geral. As principais correntes de programação para código paralelo são: compiladores

paralelos, linguagens paralelas, passagem de mensagem, memória compartilhada real ou

virtual e programação orientada a objeto.

• Compilador Paralelo: O estudo dos compiladores e linguagens paralelas ainda não

produziu resultados consistentes e com isso a suas funcionalidades são ainda muito

limitadas. Os compiladores paralelos estão atualmente limitados a aplicações que
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exibem paralelismo regular, como computações em loops. Compiladores parale-

los podem ser utilizados, com êxito relativo, em algumas aplicações baseadas em

máquinas com memória compartilhada, porém não são ainda utilizados em máquinas

com memória distribúıda. As dificuldades são provenientes da não uniformidade do

tempo de acesso à memória em diversos sistemas computacionais com memória dis-

tribúıda. A tecnologia que existe atualmente para paralelização automática ainda

está pouco evolúıda. Desta forma seu uso é muito limitado e só raramente provê

um speedup adequado.

• Linguagem Paralela: Algumas linguagens paralelas, tais como SISAL e PCN têm

tido certa preferência entre os programadores [BUY99]. Entretanto, devido aos

usuários não estarem dispostos a aprender uma linguagem completamente nova para

programação paralela, o mais comum é usar as linguagens tradicionais de alto ńıvel

como C e Fortran aliadas as extensões para linguagens existentes ou bibliotecas.

HPF - High Performance Fortran é uma iniciativa promissora que objetivava a

resolução de problemas relacionados com a codificação do Fortran. Entretanto, o

HPF apenas suporta aplicações que seguem o paradigma SPMD (Single program-

multiple data) e que tenham uma estrutura muito regular.

• Troca de Mensagem: Bibliotecas que implementam a troca de mensagens permi-

tem que programas paralelos sejam escritos, de forma eficiente, para sistemas com

memória distribúıda. Estas bibliotecas provêem, em alguns casos, rotinas para ini-

ciar e configurar o ambiente de troca de mensagem, bem como para enviar e receber

pacotes de dados. Atualmente, os dois sistemas mais populares de troca de men-

sagem são o PVM - Parallel Virtual Machine[BLE94][BOD96][GEI94] e o MPI -

Message Passing Interface [GRO02][GRO02a][GRO98]. O PVM e MPI suportam

diversas linguagens de programação, sendo que as mais importantes são C, C++,

Fortran.

• Memória Compartilhada Virtual (VSM - Virtual Shared Memory): VSM imple-

menta um modelo de programação em sistemas de memória compartilhada. Linda

é um exemplo deste estilo de programação [BUY99]. É baseada na noção de mo-

delo gerador de comunicação e em uma memória compartilhada virtual associativa,
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chamada de ”tuple space”, que é acesśıvel a todos os processos através do uso de

operações de entrada e sáıda. Memória compartilhada distribúıda - DSM - Distri-

buted Shared Memory é a extensão do modelo de programação baseado em memória

compartilhada em sistemas sem memória fisicamente compartilhada. O espaço de

dados compartilhado é acessado através de operações normais de leitura e escrita.

Diferente dos sistemas de passagem de mensagem, em um sistema DSM um processo

que necessita pegar valor de um dado não precisa saber sua localização. Cabe ao

sistema localizá-lo e buscá-lo automaticamente. Na maioria dos sistemas DSM, da-

dos compartilhados podem ser replicados para aumentar o paralelismo e a eficiência

das aplicações.

• Programação Orientada a Objeto: O modelo de programação orientada a objeto é

considerado o estado da arte em termos de metodologia de engenharia de software

para programação seqüencial e, desenvolvimentos recentes também estão emergindo

para estabelecer a orientação a objeto na área de programação paralela. Porém,

existe ainda uma certa rejeição na comunidade cient́ıfica devido ao fato que muitos

cientistas preferem escrever seus programas usando linguagens tradicionais como

Fortran. Entretanto, linguagens orientadas a objeto interessantes como CC++ tem

conseguido boa aceitação na comunidade acadêmica.

Tecnologias de Interconexão

Os nós em um cluster comunicam-se através de redes de alta velocidade que usam

protocolos padrões tais como TCP/IP ou até mesmo protocolo de baixo ńıvel tal como

Active Messages - que é utilizado pelo Myrinet. Na maioria das LANs é utilizado o padrão

Ethernet para interconectar os nós em cluster. Em termos de desempenho, latência e

largura da banda, esta tecnologia deixa muito desejar. Porém, o padrão Ethernet tem

sido uma forma barata e fácil para prover compartilhamento de arquivo e impressora.

Várias outras tecnologias de rede de melhor desempenho estão dispońıveis no mercado e

nesta seção nós discutimos algumas delas em detalhe.

• Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10Gigabit Ethernet: O padrão Ether-

net tornou-se quase um sinônimo de redes de computadores. Esta tecnologia tem
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seu uso bastante difundido, tanto nos setores acadêmicos quanto nos setores comer-

ciais. Porém, sua taxa de transmissão de 10 Mbps, não é, nem de longe, suficiente

para ser usada em ambientes onde os usuários necessitam transferir grandes quan-

tidades de dados ou exigem uma alta densidade de tráfico. Uma versão melhorada,

geralmente conhecida como Fast Ethernet, provê taxa de transmissão de 100 Mbps e

foi projetada para ser a principal alternativa de atualização para instalações Ether-

net convencionais. O Ethernet e Fast Ethernet podem coexistir no caso em que

a instalação f́ısica da rede utilize cabo par-trançado (categoria 5, 5e ou 6) e fibras

opticas (monomodo ou multimodo) em conformidade com as normas de cabeamento

tais com a EIA-568A, EIA-568B e suas variações.

No momento, o estado da arte da famı́lia Ethernet é o Gigabit Ethernet e ele tem se

tornado atraente devido, em grande parte, a duas caracteŕısticas chaves. Primeiro,

preserva a simplicidade do Ethernet enquanto permite uma migração quase trans-

parente para velocidades de Gigabit/s (Gbps). Segundo, disponibiliza uma largura

da banda muito alta que pode agregar múltiplos segmentos Fast Ethernet e também

suportar conexões de alta velocidade com servidores, enlace de alta velocidade entre

switches ou até mesmo ser utilizado como backbone de grandes redes. Porém, para

os que acham que o Gigabit Ethernet ainda não resolve o problema de latência e

largura de banda, já está em fase final de padronização o 10Gigabit Ethernet que

tem como propósito suprir esta demanda crescente por largura de banda.

• Scalable Coherent Interface - SCI: É um padrão do IEEE 1596-1992 que almeja

prover memória compartilhada e distribúıda em um cluster. SCI é um sistema

moderno que utiliza uma combinação do equivalente a um barramento interno do

computador para comunicação entre processador e memória e um barramento de

uma LAN (Local Area Network) para troca de mensagens interprocessadores. Foi

projetado para suportar multiprocessamento distribúıdo com alta largura de banda

e baixa latência. Fornece uma arquitetura escalável que permite construir grandes

sistemas utilizando-se de muitos componentes baratos dispońıveis no comércio. SCI

é uma arquitetura ponto a ponto com diretório baseado em memória cache coerente.

Pode-se reduzir o atraso de comunicações interprocessadores a valores que podem ser

comparados com as mais novas e melhores tecnologias dispońıveis, tais como Fiber
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Channel e ATM [ATM95]. SCI alcança este patamar eliminando a necessidade da

camada tradução de software em tempo de execução [BUY99].

• Myrinet: É uma rede de interconexão de 2 Gbps full-duplex provida pela Myricom

[MYR02]. Ela é um tipo de rede proprietária para conexão de alto desempenho.

Myrinet usa switches do tipo cut-through de baixa latência que podem oferecer

tolerância a falhas através de mapeamento automático da configuração da rede,

simplificando esta configuração. Myrinet suporta o Linux e o Windows NT. Além

do suporte ao TCP/IP (Transmission Control Protocol - Internet Protocol) e ao

MPICH, também está dispońıvel uma grande variedade de pacotes customizados

tais como Berkeley Active Messages o qual pode fornecer latências abaixo de 10

microsegundos. Myrinet é relativamente caro quando comparado ao Fast Ether-

net e ao Gigabit Ethernet, mas tem vantagens reais sobre os dois: latência muito

baixa (5 microsegundos, em enlace ponto a ponto), alto poder de processamento e

um processador programável, on-board, que permite maior flexibilidade. Ela pode

saturar a largura de banda efetiva de um barramento PCI de quase 120 Mbytes/s

com pacotes de 4 Kbytes. Um das principais desvantagens do Myrinet é, como foi

mencionado, seu preço comparado às demais, além de ser uma solução proprietária.

Protocolos de Comunicação

O desenvolvimento de software para arquiteturas paralelas deve levar em consideração

as caracteŕısticas desse tipo de arquitetura de modo a fornecer eficiência e desempenho.

O conjunto de protocolos TCP/IP tem sido largamente utilizado na confecção de clusters

devidos as suas facilidades de uso e também por ser uma tecnologia bastante madura.

Por outro lado, sabe-se que o TCP/IP contribui com uma parcela considerável do custo

de comunicação (overhead). Dessa forma, diversos protocolos de rede e interfaces de pro-

gramação espećıficas para arquiteturas baseadas em clusters foram desenvolvidas com o

intuito de explorar mais eficientemente as redes de comunicação utilizadas. A idéia comum

desses protocolos e interfaces é evitar o uso do TCP/IP em operações de comunicação e

utilizar técnicas tais como acesso direto à memória (DMA) e fragmentação de mensagens

para melhorar o desempenho.

Esta seção descreve alguns protocolos de comunicação baseados em troca de mensagens
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utilizados em clusters.

• Active Messages [CUL95]: é um modelo de programação onde cada mensagem car-

rega a identificação de uma função da aplicação (message handler) que deve ser

executada sobre os dados contidos nessa mensagem. A associação entre o rece-

bimento de uma mensagem e a execução de um bloco de código para tratar essa

mensagem originou o termo active messages. A semântica do modelo permite a eli-

minação de armazenamento temporário de mensagens, uma vez que o recebimento

da mesma causa imediatamente a execução de uma rotina para tratar essa mensa-

gem. Essa rotina executa em uma thread separada, que não interfere no fluxo de

execução principal do processo. O modelo de programação utilizado é SPMD, uma

vez que a rotina de tratamento deve ser explicitamente indicada na mensagem.

A especificação Active Messages II ou AM-II [CUL95] define uma interface de co-

municação uniforme que provê suporte para ambientes de programação paralela e

distribúıda e de desempenho bem próximo do oferecido no ńıvel de hardware. A co-

municação em AM-II é baseada em ligações ponto-a-ponto (endpoints), organizados

em grupos lógicos denominados redes virtuais. A troca de mensagens é ordenada e

confiável dentro de cada rede virtual, assim como o tráfego de mensagens em uma

rede virtual é inviśıvel e independente das demais redes virtuais.

Cada endpoint possui um identificador único e global em todo o sistema. A formação

de uma rede virtual corresponde ao mapeamento de um conjunto de identificado-

res de endpoints usados como destinatários de mensagens. Toda a comunicação é

formulada sobre um protocolo de requisição e resposta (request-reply): quando uma

mensagem de requisição é recebida, um tratador para essa mensagem é executado;

da mesma forma, quando uma resposta é recebida, um tratador para essa resposta

é executado.

• Virtual Interface Architecture - VIA [BEG02]: É a especificação de uma infra-

estrutura de comunicação mantida por indústrias e empresas comerciais, entre elas

Microsoft, Compaq e Intel. O objetivo de tal especificação é definir um padrão

para a implementação de protocolos de comunicação para arquiteturas baseadas em

clusters. Tal padrão fornece benef́ıcios como portabilidade e abstração, uma vez
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que diferentes empresas e indústrias podem implementar suas versões do padrão e

as aplicações que utilizam o VIA poderão ser executadas normalmente em qualquer

plataforma que implemente esse padrão. As principais caracteŕısticas do padrão

VIA são: (i) o protocolo orientado a conexão, onde toda a comunicação é feita entre

dois pontos de comunicação (endpoints), estabelecidos pela aplicação. O sistema

operacional é encarregado da criação e destruição desses pontos, bem como da co-

nexão entre eles. (ii) o acesso direto a memória, onde os buffers de dados a serem

enviados e recebidos são alocados em uma área de memória à qual a interface de

rede tem acesso. Esta área é chamada de registered memory e nunca é desalocada

pelo sistema operacional. Quando a aplicação deseja enviar ou receber dados, ela

especifica a operação escrevendo em uma área de memória da interface de rede à

qual a aplicação tem acesso, denominada doorbell. O mapeamento da memória

da aplicação para a interface de rede e vice-versa é feito pelo sistema operacional,

que garante proteção de acesso e tradução de endereços de maneira transparente.

O padrão VIA é bastante parecido com os protocolos de comunicação tradicional-

mente usados em redes. A principal diferença está na implementação das primitivas

de comunicação, que não utilizam o sistema operacional e, dessa forma, fornecem

um bom desempenho.

• Channel bonding : Sistema que utiliza duas ou mais interfaces de rede Ethernet

ou Fast Ethernet em paralelo, em um arranjo multi-bus [BEO02], mostrado na

Figura 2.2. O objetivo deste arranjo é satisfazer os requisitos de larguras da banda

para transferência interna de dados em um cluster, através da distribuição do tráfego

nas várias interfaces de redes em um nó. Estas interfaces são agrupadas, formando

uma interface virtual, para juntas obterem um aumento significativo da vazão. Elas

são vistas pelo TCP/IP como sendo uma única interface Ethernet, inclusive com um

único endereço MAC. O balanceamento de cargas da interface virtual é baseado no

algoritmo round-robin [BEO02], que consiste em uma distribuição uniforme e justa.

O mesmo é mais conhecido na atividade de escalonamento de tarefas para uso de

um processador. No caso em questão, esse algoritmo deverá distribuir os pacotes

uniformemente entre as interfaces de rede. Sua principal função é criar e manter

uma fila com todas as interfaces de rede reais. Quando uma interface recebe pacotes
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para enviar, ele deve ser colocada no final da fila. Este dispositivo foi adotado na

construção do cluster Beowulf utilizado neste trabalho, com a seguinte configuração:

cada nó possui 02 interfaces de rede Fast Ethernet ligadas a dois switches distintos

operando em full-duplex, formando um único barramento virtual que pode atingir

vazões na ordem de 400 Mbps, 200 Mbps no sentido host-switch e 200 Mbps no

sentido switch-host. Detalhes sobre a construção do cluster serão mostrados na

Seção 2.4.2.

Figura 2.2: Channel bonding com canal duplo

Sistema Operacional

Diversos sistemas operacionais multitarefa podem ser utilizados na construção de um

cluster. Os mais utilizados são o UNIX e suas variantes tais como Solaris da Sun, AIX

da IBM, UX da HP e o Linux. Porém, também é posśıvel a construção de clusters em

plataformas Microsoft Windows NT e Windows 2000/XP. Como o objetivo deste trabalho

é a análise de desempenho de programas paralelos em clusters baseados em plataformas

Linux X86, será feita aqui apenas uma breve descrição das principais caracteŕısticas do

sistema operacional Linux.

Linux é um sistema operacional multitarefa/multiusuário que foi criado por Linus Tor-

valds, um estudante de Ciência da Computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia

em 1992. Ele usou o sistema operacional MINIX [TAN03] como base para o desenvolvi-

mento de um sistema operacional, de código fonte livre, mais poderoso que as limitações

e pretensões do MINIX.
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No desenvolvimento do processamento paralelo baseado em clusters, o Linux tem exer-

cido um papel muito importante no cenário mundial devido diversos fatores tais como:

confiabilidade, escalabilidade, alto desempenho, suporte a multiplataformas, suporte a

multiprocessamento, suporte a vários sistemas de arquivos e suporte a praticamente to-

dos os protocolos e tecnologias de rede. Além destas qualidades podem-se enumerar outras

tantas, porém vale a pena destacar uma caracteŕıstica importante que tem contribúıdo

muito para seu crescimento e amadurecimento, que é a grande aceitação da comunidade

cient́ıfica e também uma participação crescente das grandes empresas de software, hard-

ware e telecomunicações.

2.4 Projetos Relevantes

Há muitos projetos que atuam no desenvolvimento de clusters, na maior parte vol-

tados para a utilização de componentes que são facilmente encontrados no mercado. Os

principais projetos são:

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

[BUY99].

• High Performance Virtual Machine (HPVM), projeto da Universidade de Illinois

[BUY99].

• Beowulf, projeto do Goddard Space Flight Center, NASA [RAD98].

• Solaris-MC, projeto do Sun Labs, Sun Microsystems, Inc., Palo Alto, CA [BUY99].

Apesar de existir uma diversidade de projetos que utilizam componentes de baixo

custo, este trabalho focará apenas clusters do tipo Beowulf, pelo fato da sua filosofia

proporcionar um grau de liberdade e uma excelente relação custo/desempenho que se afina

com a realidade financeira das universidades e instituições brasileiras, que não dispõem

de verbas suntuosas.

2.4.1 Beowulf

O projeto Beowulf [RAD98] foi criado com o objetivo de investigar o potencial de

clusters baseados em PC na execução de tarefas computacionais. Beowulf refere-se à
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pilha-de-PC mostrada na Figura 2.3. Enfatiza o uso de componentes facilmente encontra-

dos no mercado de massa, e baseia-se na utilização de processadores dedicados ao invés

de utilizar ciclos de estações de trabalho inativas, bem como no uso de uma rede de comu-

nicação privada. Além disso, é facilmente adaptável às novas tecnologias, como também

podem ser montados e modificados ao longo do tempo, de acordo com as necessidades e

recursos financeiros do usuário, sem depender de algum fabricante de hardware ou desen-

volvedor de software especifico. Uma meta global do Beowulf é alcançar a melhor relação

de custo/desempenho em sistema de cluster para computação paralela.

Figura 2.3: Cluster Beowulf - Pilhas de PCs

Software Básico

Muitas ferramentas já atingiram um certo grau de maturidade, porém a maioria de-

las está sempre evoluindo dentro do projeto do Beowulf. Estas ferramentas podem ser

desenvolvidas com os mais diversos propósitos dentro de uma arquitetura Beowulf. Os

principais tipos são ferramentas para instalação e configuração, administração de recur-

sos, para prover alta disponibilidade, monitoramento e análise de desempenho. Dentre
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estas diversas ferramentas, pode-se destacar as ferramentas para análise de desempenho

de programas paralelos. Nos Caṕıtulo 3 e 4 será feito um estudo detalhado das mesmas

bem como apresentados resultados sobre aplicações reais.

O Beowulf pode utilizar qualquer distribuição Linux que em geral vem com vários

ambientes de programação e bibliotecas de desenvolvimento como pacotes em separa-

dos. Com intuito de apresentar uma imagem do sistema uniforme tanto para os usuários

quanto para as aplicações, o projeto inicial do Beowulf estendeu o kernel do Linux para

permitir que os processos sejam vistos de forma globalizada dentro do cluster. Em um

esquema distribúıdo é freqüentemente conveniente para processos terem um PID que é

único em todo cluster. Diversas soluções surgiram para dotar esta arquitetura de um

sistema de imagem única. Pode-se destacar distribuição proprietária da Scyld [SCY02]

baseada no RedHat, que conta com a equipe inicial do projeto Beowulf e faz pleno uso

das caracteŕısticas de gerenciamento global de processo. Além da Scyld, merecem ser

destacados os projetos OSCAR - Open Source Cluster Application Resources [CLU02] e

SCE [RAD98] que também adotam soluções desta natureza. Estas soluções, na realidade,

fornecem muito mais do que um sistema de imagem única. Elas são soluções completas

que automatizam as tarefas de construção, manutenção e uso de um cluster.

2.4.2 Construção do Cluster Beowulf da UFRN

O cluster da UFRN, localizado no Laboratório de Sistemas Distribúıdos - LSD do

Departamento de Engenharia de Computação e Automação - DCA, foi adquirido através

de recursos do Fundo Setorial do Petróleo - CTPetro. Ele foi idealizado de acordo com a

Figura 2.4. A arquitetura utilizada consiste de um total de 18 PCs - Pentium III, conec-

tados por dois switches 3Com (10/100 Mpbs), modelo SuperStack II 3300, formando um

único barramento. Dezesseis nós, denominados slaves (1,2,3,...16) possui um processador

de 800 MHz, disco IDE com 20 Gbytes, memória cache L1 de 16 Kbytes e L2 de 256 Kby-

tes, memória principal de 128 Mbytes e duas interfaces Ethernet 10/100 Mbps. Os outros

dois nós servidores chamados de master e reserva, possuem também um processador de

800 MHz, dois discos IDE, sendo um com 40 e outro com 80 Gbytes, memória cache L1

de 16 Kbytes e L2 de 256 Kbytes, memória principal de 256 Mbytes, controladora SCCI

com um gravador de CDRom HP 9000 e três interfaces de Ethernet 10/100 Mbps, sendo
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que estes nós representam o front-end do cluster Beowulf. A comunicação entre os nós é

realizada através do barramento Fast-Ethernet duplo, channel bonding, full-duplex. Além

disso, os nós master e reserva estão conectados à rede local do DCA, que por sua vez está

conectada à Internet.

master reserva

slave1 slave2 slave3 slave4 slave5 slave6 slave7 slave8

slave9 slave10 slave11 slave12 slave13 slave14 slave15 slave16

Figura 2.4: Cluster Beowulf constrúıdo no DCA/UFRN

Inicialmente, fez-se um estudo de viabilidade para definir qual pacote ou distribuição

seria usada para a construção do cluster. Num primeiro momento foi instalado o pacote

da Scyld [SCY02] versão 27bz-7 baseado no RedHat 6.2., adquirido na Internet pelos

simbólicos 2 dólares. A motivação para instalar o scyld foi que este pacote era citado

como de fácil instalação e manutenção. Foi comprovado em nossos testes a facilidade

de instalação e gerenciamento do cluster, porém, o sistema mostrou-se incompat́ıvel com

a arquitetura planejada inicialmente, pois não era posśıvel a utilização do channel bon-

ding, devido a instalação automatizada tratar as máquinas escravas como uma espécie

de caixa preta, inviabilizando qualquer tentativa de instalação manual dos módulos ne-

cessários para o funcionamento do duplo barramento. A solução adotada foi instalar o

sistema operacional RedHat/Scyld em cada máquina escrava e fazer as configurações ma-

nualmente. Esta configuração modificada possibilitou a utilização do channel bonding,

porém o sistema mostrou-se muito instável e inflex́ıvel com relação a atualizações futuras.

Apesar de existirem soluções abertas com caracteŕısticas semelhantes àquela da Scyld, tais
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como OSCAR e OpenSCE, optou-se por construir o cluster de forma definitiva sem se

prender a nenhum pacote espećıfico, apenas utilizando o RedHat 7.2 e bibliotecas de troca

de mensagem (MPICH,LAM e PVM), com cada nó tendo uma imagem local, ao contrário

dos sistemas de imagem única. Apesar de ter perdido as facilidades de gerenciamento e

automatização de tarefas, esta estratégia adotada está mais sintonizada com uma filosofia

de pesquisa por utilizar um sistema com alto grau de flexibilidade, facilitando atualizações

futuras de forma transparente além da possibilidade de se usar um dos três ambientes de

troca de mensagem mais empregados pela comunidade acadêmica. As dificuldades inici-

ais levaram a construção vários pequenos scripts de shell para automatizar uma série de

tarefas repetitivas tais como copiar, mover, apagar arquivos, desligar e re-iniciar os nós

do cluster. Esta estratégia abriu muitas possibilidades para trabalhos futuros que serão

descritos na parte final deste trabalho.

2.4.3 Arquitetura atual

Em todas as máquinas do cluster foi instalado o RedHt Linux 7.2 [RED02], o LAM

6.5.6 [LAM02], o MPICH-1.2.4 [GRO02a] responsáveis pela biblioteca de troca de men-

sagens MPI e o PVM [BLE94][GEI94]

Instalação das Máquinas Master e Reserva

O cluster foi configurado para ser gerenciado pela máquina master e em caso de pane

da mesma, a máquina reserva pode ser re-configurada para assumir o gerenciamento.

Os serviços de servidor DNS - Domain Name Service [LAN01] , NFS - Network File

System [BAR00][NEM98][OES00], NIS - Network Information Service [KUK00][NEM98],

RSH - Remote Shell, SSH - Secure Shell e NTP - Network Time Protocol [ALK03] foram

configurados na máquina master. Estas configurações podem ser rapidamente migradas

para a máquina reserva em caso de pane da máquina master, ou seja, em operação

normal do cluster a máquina reserva se comporta como um nó escravo qualquer, mas

está preparada para assumir a posição de máquina servidora apenas através de uma rápida

re-configuração da mesma. Este processo de reconfiguração é feito de forma manual, sendo

necessário a mudança do endereço IP da máquina reserva para o IP da máquina master,

como também a ativação dos serviços de NIS e NFS.
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O servidor DNS foi instalado nas máquinas master e reserva, sendo que a máquina

master foi configurada com servidor principal e a máquina reserva como servidor escravo,

porém estas configurações podem ser invertidas. Já no caso do NFS, a máquina master

funciona como servidor para as demais máquinas do cluster. Para as máquinas escravas

(slave1, slave2,...slave16 e reserva) foram exportados os seguintes diretórios:

• /home diretório de trabalho dos usuários do cluster

• /opt diretório onde foram instalados o MPICH e o LAM, além das diversas fer-

ramentas que irão auxiliar a tarefa de análise de desempenho. Este diretório é

exportado com a finalidade de garantir que todas as máquinas do cluster irão exe-

cutar todas as aplicações com mesma versão. Além disso, facilita a atualização dos

pacotes, pois, é necessária apenas a instalação e/ou re-compilação no nó servidor.

A máquina reserva não está configurada para importar o diretório /opt, pois ela

necessita ter uma cópia f́ısica fiel do diretório /opt da máquina master, caso ele

precise funcionar como servidor principal, ou seja, sempre que for modificada ou

reinstalada qualquer aplicação na máquina master, será necessário fazer uma cópia

do diretório /opt da máquina master para a máquina reserva.

O servidor NIS possibilita que todas as contas de usuário criadas no nó master sejam

exportadas para todas as máquinas do cluster, facilitando assim o gerenciamento. Caso

contrário, o administrador teria que criar uma conta manualmente em cada máquina

para cada usuário adicionado ao mesmo. Basicamente o servidor NIS exporta um banco

de dados que contém informações dos usuários tais como nome do usuário, seu login,

password, diretório e grupo de trabalho. Os serviços fornecidos pelos servidores RSH

e SSH têm finalidades diferentes no cluster. O RSH é utilizado para as comunicações

internas entre os nós em função do seu desempenho ser melhor que o SSH e também

devido a sua facilidade de uso e de instalação, mesmo com grandes problemas no tocante

à segurança. O SSH é utilizado nos nós master e reserva para oferecer acesso externo

seguro ao cluster. Por último, o servidor NTP tem função de sincronizar todos os relógios

de todas as máquinas do cluster, fornecendo uma base de tempo confiável. Nas máquinas

master e reserva o NTP consulta na Internet, periodicamente, servidores de tempo com

alta precisão.
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Configuração das Maquinas Escravas

Nas máquinas escravas o Linux foi instalado através do NFS em função das mesmas não

disporem de unidades leitoras de CDRom. Além disso, foi necessário utilizar um monitor,

teclado, mouse, apenas durante a instalação. Foram exclúıdos quaisquer pacotes que

necessitassem do ambiente gráfico. Por outro lado, foram instaladas apenas as aplicações

clientes para os serviços disponibilizados pela máquina servidora.

2.5 Conclusões do Caṕıtulo 2

Máquinas paralelas distribúıdas baseadas em clusters são uma excelente alternativa

para se obter computação de alto desempenho com ótima relação preço/desempenho.

Este tipo de arquitetura possibilita as instituições de pesquisa construirem seus próprios

computadores paralelos. Além disso, esta arquitetura é bastante escalável podendo a

qualquer tempo agregar mais nós a um cluster. Outro fator importante é a facilidade de

incorporar novas tecnologias que podem agregar mais poder computacional. Apesar das

comunicações interprocessadores serem consideradas com um ponto fraco deste tipo de

arranjo devido a alta latência quando comparadas a de barramento interno de um compu-

tador. Entretanto, cada dia surgem novos padrões para comunicação de redes que tendem

a melhorar o quesito largura de banda e latência. Por exemplo, o 10 Gigabit-Ethernet,

que está em vias de ser padronizado, oferecendo taxa de comunicação de 10GBits. Estes

valores pode ser melhorados ser forem utilizadas múltiplos barramentos, channel bonding,

atingindo taxas de até 40GBits a um preço razoável.



Caṕıtulo 3

Técnicas de Coleta de Dados de

Desempenho

3.1 Introdução

A operação de sistemas de computação paralela pode ser complexa e dif́ıcil de ser

compreendida por seus usuários. Geralmente, um usuário necessita de aux́ılio para en-

tender e avaliar as interações concorrentes entre múltiplos processadores. Normalmente,

deseja-se conhecer o desempenho de um programa em termos de como os recursos do

sistema são utilizados. Esta tarefa é comumente alcançada através do acompanhamento

da execução ou usando modelos que permitam estimar o tempo de execução da aplicação.

Neste caṕıtulo serão discutidas algumas das técnicas utilizadas para a coleta de dados

de desempenho com o objetivo de tentar responder onde, quando e como um deter-

minado evento ocorre. Apresentada de forma conveniente, as respostas a estas questões

pode auxiliar na identificação dos posśıveis pontos de estrangulamento contidos em uma

aplicação. Para a obtenção das respostas, torna-se necessário conhecer, inicialmente, as

técnicas de coleta de dados de desempenho. Dentre o conjunto de técnicas dispońıveis

na literatura e as estudadas neste trabalho, pode-se citar duas que são mais comumente

empregadas: o levantamento de perfis (profiling) e o registro da execução (trace). O pro-

filing é subdividido em dois grupos distintos : os que se utilizam contagens (counters) e

os que utilizam marcações de tempo (timing). No restante do caṕıtulo, estes termos serão

utilizados de forma indistinta com relação à sua tradução para o português.
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O presente caṕıtulo está organizado da seguinte forma: inicialmente serão apresenta-

das as definições preliminares pertinentes ao assunto, em seguida serão apresentados os

métodos para coleta de dados de desempenho enfatizando a coleta de dados baseada na

instrumentação. Na sequencia, serão apresentadas as principais técnicas de medição, o

tracing e o profiling destacando as vantagens e desvantagens de cada técnica. Por último

será apresentado o paradigma de instrumentação multińıvel que mostra os posśıveis locais

onde se pode obter os dados de desempenho.

3.2 Definições Preliminares

Um evento é qualquer ação que ocorre na execução do programa e está intrinseca-

mente relacionada ao código fonte. Ele pode variar desde simples instruções, transições de

rotinas, comunicações interprocessadores ou até mesmo situações definidas pelo usuário

(Tabela 3.1). Os eventos ocorridos são capturados através de instrumentação, que pode

ser realizada usando-se hardware especializado ou código especial inserido na aplicação

que gera logs dos mesmos. Além disso, os eventos são medidos em relação ao tempo total

de execução e/ou em relação à quantidade de vezes que o mesmo ocorre.

3.3 Métodos de Obtenção de Dados de Desempenho

As formas mais difundidas para obtenção de dados de desempenho são baseadas na

amostragem e na instrumentação.

Na coleta de dados baseada em amostragem, a execução da aplicação é periodicamente

parada por uma interrupção de hardware. Durante esta interrupção, denominada janela de

amostragem, o estado do sistema é coletado e registrado. Em cima desta massa de dados

coletada, as aplicações de análise de desempenho geram uma descrição de toda execução

do programa. A precisão desta abordagem depende do intervalo entre as interrupções, o

qual pode variar de 1 a 30 milisegundos. Dependendo do tamanho do intervalo, eventos

que ocorrem entre as interrupções não são vistos pela ferramenta de análise desempenho,

portanto não são monitorados. Aumentado-se os intervalos reduz-se o overhead das me-

didas, porém diminui-se a resolução. Como as velocidades dos processadores continuam

aumentando, com os intervalos de amostragens na ordem de 1 a 30 ms, esta dependência
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Tabela 3.1: Tipos de eventos

Tipos de Eventos que Podem Ser Monitorados

Hardware Sistema Operaci-

onal

Aplicação

Eventos relacionados

com as memórias ca-

che, principal e se-

cundária tais como,

número de leituras e

escritas,taxa de su-

cessos e insucessos e

quantidade de dados

lidos ou escritos

Chamadas de sis-

tema

Transições de ro-

tinas, instruções,

comunicações e

eventos definidos

pelo usuário

Instruções realizadas

com inteiros

Falhas de paginação

Instruções realizadas

em ponto flutuante

Número de ins-

truções executadas

Interrupções de

hardware

pode conduzir a erros e inexatidões. Uma alternativa é usar amostragem baseada no

número de instruções decorridas entre duas interrupções. Isto remove a dependência da

velocidade do clock da CPU. Outra alternativa bastante interessante é utilização de mo-

nitores de desempenho de hardware providos pela maioria dos atuais microprocessadores.

Os monitores de desempenho dispõem de relógio extremamente preciso que pode ser utili-

zado como uma base de tempo estável para tarefa de amostragem, diminuindo com isso o

overhead e as imprecisões. Entretanto, tais monitores também são utilizados para contar,

de forma transparente, quantidades relativas a CPU tais como: números de chamadas

de procedimentos, número total de mensagens enviadas e/ou recebidas, volume total de
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mensagens e número de operações em ponto flutuante, entre outros.

A obtenção destes dados de desempenho relativos ao hardware se dá apenas através

da instrumentação. Instrumentação é um procedimento onde instruções são adicionadas

ao programa objetivando a geração de dados de desempenho. A instrumentação ajuda na

identificação da seção de código que está sendo executada quando um evento é disparado,

ou seja, mapeia os eventos que são monitorados com as respectivas seções do código

fonte que originaram os mesmos. Também é responsável, durante a execução, por medir

os recursos consumidos e mapear estes recursos para entidades do programa, tais como

rotinas e instruções. Algumas ferramentas inserem código de instrumentação em diferentes

fases entre a compilação e a execução. Por exemplo, algumas usam técnicas de reescrita do

código objeto para inserir instrumentação em um programa C, Fortran ou C++. Outras

já trabalham no ńıvel do executável, reescrevendo uma imagem binária do executável

para inserir blocos de instrumentação. Na seção 3.5 será apresentado o paradigma da

instrumentação multińıvel, que enfocará as vantagens e desvantagens de se instrumentar

nos diversos ńıveis posśıveis [SHEN01].

3.4 Técnicas de Medição

As técnicas de medição podem ser divididas em duas classes: as que geram dados para

uma análise pós-execução e as que geram dados para uma análise em tempo de execução.

Na pós-execução, as principais técnicas para coleta de dados de desempenho utilizadas

são: levantamento de perfil - profiling e investigação de eventos - event-tracing [SHEN01].

Já na análise em tempo de execução são utilizadas técnicas de coletas de dados que atuam

no programa executável onde são inseridos códigos instrumentados.

3.4.1 Levantamento de Perfil

O levantamento de perfil exibe a quantidade de tempo gasto nos eventos, transições

de rotinas, instruções de um programa durante sua execução, ou seja, tenta caracterizar

o desempenho de uma aplicação em termos de qual é a parcela de contribuição individual

de cada nó para formação do tempo de execução total e/ou o número de vezes que um

evento ocorre em relação à contagem total dos eventos ocorridos. Tipicamente, o profiling



CAPÍTULO 3. TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS DE DESEMPENHO 33

é representado como uma lista de várias métricas, tais como tempo total de execução ou

contagem de eventos que são associados com entidades semânticas ao ńıvel do programa,

como rotinas ou instruções. Estas informações coletadas podem ser usadas para identi-

ficar pontos de estrangulamento no programa, porém não são úteis para a análise das

comunicações, por exemplo. Com o profiling não é posśıvel responder quando e como

um determinado evento ocorreu mas apenas onde o mesmo ocorreu. Isto se deve ao

fato do mesmo não ter caracteŕısticas dinâmicas e apenas fazer uma associação semântica

do evento em relação à sessão do código fonte que o origina. As duas principais formas

de profiling são: profiling baseado em amostras e profiling baseado em instrumentação

[SHEN99].

Profiling Baseado em Amostras

A técnica do profiling baseado em amostras periodicamente registra o estado do sis-

tema e, em função das medidas feitas nestes estados, estima o desempenho global. Ge-

ralmente é utilizado mecanismo do hardware para gerar uma interrupção periódica. Na

interrupção, informações relativas aos processos são amostradas e registradas. Na etapa

de visualização, as ferramentas de análise de desempenho podem utilizar técnicas es-

tat́ısticas para gerar uma maior quantidade de informação. Por exemplo, determinar, em

termos percentuais, qual a contribuição de uma determinada rotina para o tempo total

de execução ou a quantidade de ocorrências de uma rotina ou instrução em relação ao

total de ocorrências contadas durante toda a execução.

No profiling baseado em amostras, a coleta de dados de desempenho são realizadas

através de contadores (counters) e/ou em marcações de tempos (timing) dos eventos,

rotinas ou instruções. A contagem é realizada da seguinte forma: parte do código que é

responsável pela coleta dos dados de desempenho verifica o código em execução e faz a

contagem. Em seguida incrementa os registradores, ou seja, a parte da aplicação que é

responsável pela coleta de dados de desempenho monitora de tempos em tempos, janela de

amostragem, quais as funções estão em uso. No final da execução tem-se uma estat́ısticas

das ocorrências das funções utilizadas. Nos Caṕıtulo 4 e 5 serão mostradas listagens de

programas que visualizam dados de profiling e uma das informações que será enfatizada

é o números de vezes que as funções do MPI são chamadas. No segundo caso, a chamada
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da pilha é amostrada, e o tempo para o bloco do código em execução é incrementado.

Neste caso, a parte do código responsável pela coleta dos dados de desempenho ao invés

de executar contagens, faz marcações de tempo para no final da execução mostrar a

contribuição de cada função na composição do tempo de execução total. Isto permite a

computação do tempo exclusivo e do tempo inclusivo. Tempo exclusivo é o tempo

gasto para executar uma dada rotina não incluindo o tempo gasto em outras rotinas que

são chamadas. Tempo inclusivo inclui contribuições de computadores visitantes através do

cruzamento das chamadas da pilha. Baseado no número de amostras capturadas em um

dado bloco, o tempo gasto no encerramento é estimado usando amostras de freqüência

e a freqüência do relógio do processador. Embora o esquema de amostragem sofra de

cobertura incompleta, caso onde o tempo de amostragem é grande comparado ao tempo

de execução da aplicação (especialmente para aplicações que têm tempo de vida curto),

elas têm uma vantagem do baixo overhead na coleta dos dados de desempenho, reduzindo,

com isso, a influência que uma perturbação oriunda de uma medição possa realizar sobre

o desempenho do programa [SHEN99]. Na prática as aplicações de profiling fazem as

duas coisa ao mesmo tempo, contam e cronometram as ocorrências das funções e no final

apresentam uma tabela com um resumo estat́ıstico da execução.

Profiling Baseado em Instrumentação

No profiling baseado em instrumentação, medidas são ativadas através da execução de

instruções adicionadas ao código fonte para rastrear eventos significativos no programa

tais como a entrada ou sáıda de uma rotina, execução de um bloco básico ou instrução

e envio ou recepção de uma mensagem de comunicação. Por exemplo, para monitorar as

instruções do MPICH (ambiente de troca de mensagens baseado na especificação MPI)

é necessário apenas instrumentar a aplicação, geralmente via bibliotecas que são forne-

cidas pela ferramenta de instrumentação. Isto será detalhado no Caṕıtulo 4 onde será

apresentada uma descrição das principais ferramentas de coleta e visualização de dados

de desempenho. Tipicamente, o profiling baseado em instrumentação apresenta o custo

de execução de diferentes rotinas em um programa. Isto pode se dar tanto em termos

percentuais quanto em termos nominais.
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3.4.2 Investigação de Eventos (Tracing)

Ao contrário do profiling que é usado para contar eventos ou marcar quanto tempo

é gasto por um evento, não levando em conta os aspectos da variação temporal de uma

execução, o tracing, que é a atividade de capturar um evento ou uma ação que ocorre

em um programa, é mais apropriado para estudar os aspectos temporais e espaciais de

uma aplicação (pós-execução). O tracing geralmente resulta em um registro dos eventos

que caracterizam a execução. Cada evento em um log é organizado como um conjunto

de valores que forma uma base de dados e tipicamente contém marcações de tempo do

evento, a localização (qual processador ou qual processo), um identificador de tipo e

uma informação que o especifica. O tracing é geralmente a técnica mais empregada para

executar depuração e análise de desempenho [SHEN01].

Como o tracing registra os aspectos temporais e espaciais é posśıvel identificar onde,

quando e como um evento ocorre. É posśıvel, portanto, registrar toda a dinâmica da

execução, possibilitando também a identificação de pontos de estrangulamento oriundos de

comunicação interprocessadores, que são caracteŕısticas relevantes dos sistemas paralelos

baseados em clusters, dado ao seu elevado overhead. Esta caracteŕıstica torna o tracing

um aliado importante na análise de desempenho.

Apesar da possibilidade de obter as mesmas informações geradas pelo profiling , o

tracing o faz de forma bastante intrusiva, com grande overhead, enquanto que o profiling

o faz com baix́ıssima intrusão. Por outro lado, poucas são as ferramentas de análise de de-

sempenho baseadas no tracing que disponibilizam de forma expĺıcita as várias informações

que são caracteŕısticas das ferramentas que analisam dados do profiling.

3.4.3 Comentários

Com relação ao procedimento de instrumentação, as aplicações são geralmente instru-

mentadas através da inserção de instruções diretamente no código fonte ou pelo uso de

bibliotecas. Porém, utilização da instrumentação no código fonte combinada com a ins-

trumentação baseadas em bibliotecas tem se mostrado bastante eficiente. Estes aspectos

serão abordados na seção 3.5

É sabido que a instrumentação por si só pode perturbar uma aplicação e modificar seu

comportamento. No caso do tracing isto é ainda mais cŕıtico, pois o mesmo é considerado
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a forma mais intrusiva de instrumentação, devido as suas caracteŕısticas temporais e

espaciais. Conseqüentemente uma grande massa de dados de desempenho é gerada e,

deste modo, ela pode perturbar a aplicação mais do que as outras técnicas de medição.

Por exemplo, uma aplicação instrumentada para monitorar entradas e sáıdas de rotinas

pode facilmente atingir alguns KB/s na geração de dados de desempenho. Em um sistema

paralelo com centenas de processadores, o volume de dados gerado pode atingir facilmente

cerca de 10 MB/s e, com isso, os arquivos de logs podem atingir a casa dos gigabytes.

Ferramentas mais elaboradas já dispõem de recursos de redução da massa de dados

com suporte a estrangulamento automático da geração de dados de eventos para evitar

inundação. Quando um percentual mı́nimo é alcançado para um evento, registros dos

eventos são desabilitados ou substitúıdos por logs periódicos. Outras técnicas de controle

do volume dos dados de desempenho são baseadas na seletividade. Por exemplo, apenas

eventos ou rotinas que forem previamente configurados serão monitorados e desta forma

é gerado um arquivo de log bem reduzido quando comparado a àqueles obtidos a partir

da monitoração completa da aplicação.

Análise em Tempo de Execução

A análise em tempo de execução geralmente é utilizada em situações onde as técnicas

de coleta de dados de desempenho anteriormente citadas não são adequadas em função das

particularidades da aplicação. Por exemplo, programas que são executados durante longos

peŕıodos e que não têm previsão de finalização. A solução é fazer a análise de desempenho

concorrentemente com a execução do programa, destacando o estado corrente de execução

da aplicação o qual pode ser relacionado com outros parâmetros do sistema, tais como

atividade de disco, utilização da CPU ou da memória. Neste caso, modifica-se o executável

para que se possa medir parâmetros de desempenho.

As aplicações que trabalham em tempo de execução são classificadas como as que

reescrevem seu código executável antes da sua execução e as que têm o código executável

modificado em tempo de execução, sem a necessidade de reiniciar a aplicação. Este

segundo caso é geralmente utilizado em processos que não podem ser reiniciados por

trabalharem continuamente, tais como aplicações servidoras (bancos de dados, servidores

WEB) [SHEN99].
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3.5 Nı́veis de Instrumentação

Uma dúvida bastante comum quando se trata da instrumentação é saber onde e

como instrumentar uma aplicação. O como está relacionado com as técnicas de medição

apresentadas na sessão 3.4. Já o onde será apresentado aqui, através do paradigma da

instrumentação multińıvel. Tal paradigma torna posśıvel ao usuário ter uma visão sobre

vários prismas, mostrando as diversas possibilidades de onde instrumentar uma aplicação.

Perguntas tais como: a que ńıvel do ambiente a instrumentação de desempenho deve ser

feita? ou ainda, qual o melhor local para se instrumentar uma aplicação de forma a

se obter dados de desempenho relativos à comunicação interprocessadores? podem ser

facilmente respondidas quando se utiliza tal abordagem. A fim de facilitar o entendimento,

serão enfatizadas as vantagens e as desvantagens para cada ńıvel de instrumentação, com a

finalidade de mostrar, em função do tipo de análise ou métrica de desempenho pretendido

como também das facilidades do sistema computacional paralelo, qual ou quais ńıveis

serão mais adequados para uma análise consistente em função do tipo de informação que

se deseja obter.

Nesta seção será ressaltada a proposição utilizada por Shende [SHEN01], por ser mais

didática e abrangente no nosso entendimento. Porém, existem alternativas interessantes,

tais como a que foi proposta por Reed [RED93]. Entretanto, enquanto Shende propôs

vários ńıveis posśıveis para se efetuar uma instrumentação, Reed propôs apenas quatro

ńıveis que ele denominou de: hardware, system software, run-time system e application

conforme na Figura 3.1. Esta é uma boa abordagem, porém não contempla explicitamente

todas as possibilidades de instrumentação. Por outro lado, Shende é mais explicito, pos-

sibilitando um melhor entendimento quanto a instrumentação.

Tipicamente, as ferramentas para análise de desempenho são constrúıdas para ana-

lisarem dados oriundos da instrumentação em um determinado ńıvel tornando com isso

a tarefa de análise de desempenho um pouco limitada. Com esta abordagem multińıvel

é posśıvel utilizar diversas ferramentas ou até mesmo um conjunto de ferramentas que

tiram proveito dos diversos ńıveis que serão apresentados, de forma a tornar a tarefa a

mais eficiente posśıvel, evitando distorções dos resultados obtidos.

O código fonte de um programa passa por uma série de transformações antes que ele

seja executado, como mostrado na Figura 3.2. Instrumentações podem ser adicionadas no
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Figura 3.1: Nı́veis de instrumentação segundo Reed [RED93]

programa em qualquer destes ńıveis, cada um dos quais impõe restrições e oportunidades

diferentes para extrair informações.

Como as informações da aplicação fluem através destes ńıveis, diferentes aspectos

de um programa podem ser revelados. Conforme nos movemos das técnicas de instru-

mentação no código fonte para as técnicas de instrumentação binária, o foco desloca-se de

uma linguagem de programação espećıfica para uma plataforma de hardware de instru-

mentação particular. Nenhum ńıvel pode satisfazer todos os requisitos para as ferramentas

de análise de desempenho.

3.5.1 Instrumentação no Nı́vel de Código Fonte

Neste ńıvel, a instrumentação se dá através da inserção manual de chamadas a biblio-

tecas de medidas. Tais bibliotecas são responsáveis pela coleta dos dados de desempenho

em tempo de execução. Durante a execução, o código que foi instrumentalizado é ativado

para registrar os aspectos relevantes do comportamento da aplicação. A instrumentação

pode ser colocada em qualquer ponto do código fonte e permite uma associação semântica

direta entre a linguagem de programação utilizada e as medidas de desempenho realizadas

no mesmo. Isto se dá devido à visibilidade que o programador tem sobre a operação de

instrumentação, pois o mesmo tem total controle sobre o que e como será medido. Tal

visão nem sempre é posśıvel, pois em muitas situações a instrumentação dá-se na forma

de ”caixa preta”, com o programador tendo pouco acesso ao que será medido e/ou quase

nenhum controle sobre como será medido.
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Execução
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Figura 3.2: Nı́veis de instrumentação que variam das especificidades da linguagem de

programação até as especificidades da plataforma [SHEN01].

A instrumentação no ńıvel de código fonte tem diversas vantagens. Ela permite ao

programador trabalhar no ńıvel provido pelas linguagens ao invés de considerar abstrações

espećıficas das ferramentas. Posto que o programa passa por várias transformações até

a geração do código executável e, no caso da instrumentação ser colocada em pontos ar-

bitrários do código (instrumentação adicionada em um ńıvel que não proporciona visibili-

dade), geralmente torna o entendimento da semântica do programa dif́ıcil de compreender.

Este tipo de problema não acontece quando a instrumentação é feita no código fonte.

Outra vantagem de trabalhar neste ńıvel é que uma vez que uma biblioteca de instru-

mentação é feita para uma linguagem especifica, ela provê portabilidade sobre múltiplos

compiladores para esta linguagem, como também sobre múltiplas plataformas. Isto é,

a API é independente de detalhes referentes ao compilador tais como dependências do

sistema operacional e formatos dos arquivos objetos. Infelizmente, este ńıvel tem algumas
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limitações. Ele requer acesso ao código fonte, o qual pode não estar dispońıvel como,

por exemplo, no caso das bibliotecas proprietárias. O código fonte necessita ser recom-

pilado todas as vezes que uma instrumentação é adicionada ou modificada. Adicionar

instrumentação é uma tarefa manual e tediosa que introduz a possibilidade de erros que

produzirão dados de desempenho falsos. Também, a presença de instrumentação no código

fonte pode inibir otimizações da aplicação pelo compilador bem como conduzir a geração

de código de instrumentação semanticamente incorreto, devido aos compiladores não dis-

tinguirem as rotinas de medida das rotinas de aplicação. Com isso, a instrumentação e as

transformações de reestruturação de código executadas por muitos compiladores podem

interferir mutuamente.

Apesar das desvantagens citadas, uma boa forma de se utilizar a instrumentação neste

ńıvel é através do uso combinado com bibliotecas de instrumentação (seção 3.5.4). O

programador utiliza o código fonte para inserir chamadas que podem habilitar/desabilitar

a instrumentação em determinadas partes do código, facilitando o acompanhamento de

determinada parte do mesmo para um ajuste fino ou até mesmo como um filtro seletivo

que apenas coleta dados de um determinado parâmetro ou determinada instrução no

código. Esta abordagem mostra-se muito eficiente quando utilizada com o tracing, pois

através da seletividade dos dados a serem medidos, o processo se torna menos intrusivo,

conseqüentemente gerando um arquivo de dados de desempenho mais enxuto.

3.5.2 Instrumentação no Nı́vel do Pré-processador

Algumas dificuldades oferecidas pela instrumentação do código fonte podem ser supe-

radas neste ńıvel. Um pré-processador é implementado como uma ferramenta de tradução

do código fonte para outro código fonte que tipicamente expande arquivos de cabeçalho

e executa macro substituições durante a compilação. Tal tradução de um código fonte

para outro código fonte pode ser usada para introduzir automaticamente instrumentação,

suavizando a carga do programador.

Instrumentação no ńıvel do pré-processador é geralmente utilizada para inserir cha-

madas de medidas de desempenho nas entradas e sáıdas de rotinas no código fonte. Para

fazer isto, a ferramenta necessita, primeiro, analisar sintaticamente o código fonte da

aplicação e localizar a construção semântica a ser instrumentada, tais como rotinas, loops
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ou instruções individuais. Para inserir um código de instrumentação, o programa ins-

trumentador também precisa de uma interface para analisar representações internas do

código fonte. Algumas ferramentas fornecem bibliotecas orientadas a objetos para acessar

a estrutura de dados que representa a forma intermediária do parsing, operação que divide

o código de uma linguagem de alto ńıvel em suas partes elementares. Já outras ferramen-

tas dispõe de interface que provê acesso a lista de rotinas, classes, templates (comandos

de formatação) e suas localizações no código fonte.

A portabilidade, robustez, granularidade de instrumentação e o ńıvel de detalhe do

programa constrúıdo neste ńıvel variam bastante de acordo com cada ferramenta de pré-

processamento que possa ser utilizada.

Semelhante a instrumentação discutida na seção anterior, a instrumentação baseada

em pré-processamento requer acesso ao código fonte para instrumentação. No momento

que o código fonte não estiver dispońıvel para algumas bibliotecas, a instrumentação

neste ńıvel ainda pode ser usada em chamadas locais ou em pontos no código fonte da

aplicação onde as rotinas das bibliotecas são chamadas. Tipicamente isto é consumado

por um pré-processador que substitui a chamada da rotina da biblioteca por uma chamada

de uma versão instrumentalizada. Por exemplo, linguagens como C e C++ já possuem

um pré-compilador dentro do compilador, podem dispensar o uso de outra ferramenta

especializada neste ńıvel. Desta forma, um arquivo de cabeçalhos pode ser usado para

atribuir macros que redefiniram rotinas da biblioteca nativa como rotinas instrumentadas.

Durante a compilação, o pré-processador substitui chamadas às rotinas da biblioteca

original por chamadas à bibliotecas instrumentadas que executam medidas chamando a(s)

rotina(s) da(s) biblioteca(s) apropriada(s). Este esquema não requer acesso ao código fonte

das bibliotecas. Contudo, ele requer pequenas modificações no código fonte da aplicação,

via acréscimo de arquivo de cabeçalho e requer uma versão da biblioteca instrumentalizada

para ser linkeditada com os outros arquivos objetos e bibliotecas. Este esquema é muito

utilizado por ferramentas proprietárias, cujas bibliotecas de instrumentação são fornecidas

apenas na forma binária. A principal limitação deste enfoque é que ele só pode capturar

informações em chamadas locais espećıficas que forem redefinidas. Isto se dá pelo fato da

falta de visibilidade devido à ausência do código fonte da biblioteca instrumentalizada. Se

uma rotina de uma biblioteca pré-compilada faz referência a uma rotina encapsulada, não
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é posśıvel redirecionar tal referência sem acesso ao código fonte e re-compilar a mesma

com o arquivo de cabeçalho apropriado [SHEN01].

A instrumentação no ńıvel do pré-processador compartilha das mesmas desvantagens

da instrumentação no ńıvel do código fonte incluindo a necessidade de acesso ao código

fonte e recompilação do mesmo. Também possui alguns problemas com instrumentação

manual tais como interferências com otimizações do compilador. Isto se deve ao fato do

procedimento reescrever o código fonte da aplicação antes da compilação.

3.5.3 Instrumentação Baseada no Compilador

Antes de citar as propriedades da instrumentação baseada no compilador, será feito

um breve resumo de como funciona o compilador, a fim de facilitar o entendimento de

como a instrumentação é realizada neste ńıvel.

Um compilador é um programa que traduz um código escrito em uma linguagem de

alto ńıvel para um código equivalente em linguagem de máquina para um determinado

processador. Em geral, um compilador não produz diretamente o código de máquina, mas

sim um programa em linguagem simbólica -assembly, semanticamente equivalente ao pro-

grama em linguagem de alto ńıvel. O programa em linguagem simbólica é então traduzido

para o programa em linguagem de máquina através de montadores. Para desempenhar

suas tarefas, um compilador deve executar dois tipos de atividades. A primeira atividade

é a análise do código fonte, onde a estrutura e significado do programa são reconheci-

dos. A segunda atividade é a śıntese do programa original em outro usando linguagem

simbólica. Embora conceitualmente seja posśıvel executar toda a análise e apenas então

iniciar a śıntese, em geral estas duas atividades ocorrem praticamente em paralelo.

As regras de formação de elementos e frases válidas de uma linguagem são expressos

na gramática da linguagem. O processo de reconhecer os comandos de uma gramática

é conhecido como reconhecimento de sentenças. A aplicação do conceito de reconhe-

cimento de sentenças para agrupar as seqüências de caracteres em ”palavras”é a análise

léxica. Os elementos reconhecidos nessa primeira etapa da compilação são denominados

ı́tens léxicos ou tokens.

O segundo passo da análise desempenhado pelo compilador é a análise sintática,

onde a estrutura do programa é analisada a partir do agrupamento de tokens. Nesta
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etapa o compilador deverá reconhecer que a seqüência de tokens obtida do segmento de

código corresponde a quatro comandos, sendo o primeiro deles um comando de declaração

de variáveis e os três restantes de atribuição. Adicionalmente, deverá reconhecer que o

último dos comandos de atribuição contém sub-expressões que deverão ser avaliadas para

completar a atribuição na execução do programa. Uma linguagem consiste essencial-

mente de uma seqüência de strings ou śımbolos, com regras para definir quais seqüências

de śımbolos são válidas na linguagem, ou seja, qual a sintaxe da linguagem. A inter-

pretação do significado de uma seqüência válida de śımbolos corresponde à semântica

da linguagem.

Depois de realizada a análise, na fase de śıntese o compilador deverá gerar o código

em linguagem simbólica equivalente ao código analisado. Na verdade, compiladores não

trabalham diretamente com o código de um processador espećıfico. Normalmente o código

gerado nessa fase é expresso em alguma linguagem intermediária, próxima do assembly

mas independente de processador, que depois pode ser mapeada para diversos processa-

dores distintos.

A melhoria do código gerado pelo compilador é a fase final da compilação, que é a

otimização de código. A fase de otimização tenta melhorar o código intermediário,

de tal forma que venha resultar num código de máquina mais rápido em tempo de

execução.[SOU01][RIC03]

Compiladores têm a capacidade de adicionar chamadas de instrumentação no código

objeto que ele gera. A maioria dos compiladores incluem alguma forma de instrumentação

de desempenho que podem ser adicionadas através de opções que são passadas ao compi-

lador que disparam o código de instrumentação. Instrumentação baseada em profiling é

mais comumente implementada em compiladores Fortran, C e C++ [GRA82]. Por exem-

plo, a linha de comando a seguir compila os programas myprog.c e utils.c com habilidade

para gerar dados de desempenho a este ńıvel.

# mpicc -g -c myprog.c utils.c -pg -o program

A opção -pg habilita o compilador gerar dados de profiling.

Posto que a maioria das transformações ocorrem durante a fase de otimização do

compilador, a instrumentação baseada no compilador pode limitar a quantidade de in-

formações que o programa pode fornecer. Durante a compilação, ocorrem diferentes trans-
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formações do código. A granularidade da instrumentação que é aplicada neste ńıvel varia

desde rotinas de todos tipos até blocos básicos, declarações, expressões e instruções. É

também posśıvel estudar os efeitos da otimização do código a este ńıvel.

Existem diversas vantagens para instrumentação no ńıvel do compilador. O compila-

dor tem pleno acesso para mapear informações do código fonte. Ele tem a habilidade para

escolher a granularidade da instrumentação e pode incluir instrumentação de granulação

fina. O compilador pode executar instrumentação com conhecimento das transformações

do código fonte, otimizações e etapas da geração do código. A desvantagem da instru-

mentação aplicada neste ńıvel é que o compilador pode não ter visibilidade de todas as

rotinas que produzem o executável, pois ele somente pode acessar o conjunto de arqui-

vos que são passados para ele, não sendo posśıvel o mesmo visualizar arquivos objeto

ou bibliotecas que serão inseridos em fases posteriores. Geralmente arquivos objeto e/ou

bibliotecas oriundas de diferentes compiladores podem ser linkeditados juntamente com

as demais rotinas para gerar um arquivo executável. Neste caso, as técnicas de instru-

mentação podem não atuar em tais arquivos, o que pode levar a uma redução da cobertura

da instrumentação. Outra desvantagem da instrumentação neste ńıvel é que o compila-

dor talvez apresente algumas construções de dif́ıcil compreensão pelo usuário, aumentando

assim a distância entre o usuário e a semântica da programação devido ao dif́ıcil enten-

dimento do complexo código gerado pelo compilador e seu comportamento em tempo de

execução.

3.5.4 Instrumentação ao Nı́vel de Bibliotecas

A interposição de bibliotecas encapsuladas provê um mecanismo conveniente para adi-

cionar chamadas de instrumentação para bibliotecas. Um bom exemplo deste enfoque é

encontrado na interface do MPI [GRO02][GRO02a][GRO98], cujo padrão define bibliote-

cas nativas com fracas ligações. Uma ligação fraca permite que duas rotinas diferentes que

tenham o mesmo nome coexistam em um executável binário. Se uma ferramenta redefi-

nir a chamada nativa, leva precedência. Desta maneira, uma ferramenta de desempenho

pode prover uma camada de interposição de biblioteca que intercepta as chamadas para a

biblioteca MPI nativa através da definição de rotinas com o mesmo nome . Estas rotinas

embutem a instrumentação de desempenho em torno de uma chamada para a rotina da
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biblioteca nativa (MPI Send, por exemplo) através da substituição desta por outra de

nome trocado (PMPI Send), que implementa o profiling. Ou seja, quando uma chamada

para uma rotina nativa do MPI é feita, a rotina instrumentada intercepta esta chamada

e coletada os dados de desempenho. Para a aplicação é como se a biblioteca nativa do

MPI estivesse sendo executada. Entretanto, a biblioteca MPI instrumentada faz as vezes

da biblioteca nativa e também coleta dados de desempenho.

Outra alternativa para este ńıvel é o uso de bibliotecas instrumentadas que são dispo-

nibilizadas na forma de código objeto. Esta técnica é bastante utilizada para o ambiente

de troca de mensagem onde existem diversas ferramentas alternativas que disponibili-

zam poderosas bibliotecas que substituem as bibliotecas nativas do LAM ou MPICH,

por exemplo. Isso possibilita melhorar o controle sobre os dados que serão gerados e,

conseqüentemente, uma analise de desempenho mais elaborada. Estas bibliotecas são

disponibilizadas para serem usadas na geração de dados de tracing e/ou profiling. Por

último, conforme citado anteriormente, este ńıvel é muito utilizado em conjunto com o

ńıvel do código fonte, possibilitando um melhor ajuste fino na instrumentação.

Muitas das opções para prover versões pré-instrumentadas de bibliotecas requerem

acesso ao código fonte das mesmas. Quando o código fonte não está dispońıvel, o esquema

de bibliotecas encapsuladas pode ser usado. Esta técnica é utilizada pelo MPICH e pelo

LAM. A instrumentação baseada em bibliotecas de interposição, apesar de ser uma ótima

alternativa, restringe a instrumentação do código apenas na forma de bibliotecas, não

podendo ser estendida para toda aplicação [SHEN01].

3.5.5 Instrumentação no Nı́vel de Linkeditor

Instrumentação do código também pode ser introduzida em tempo de execução no

ńıvel do linkeditor. O linkeditor é o estágio onde múltiplos arquivos objetos, incluindo

tanto as bibliotecas linkeditadas estaticamente quanto as linkeditadas dinamicamente, são

combinados para formar uma imagem executável. Bibliotecas linkeditadas dinamicamente

atrasam a resolução de śımbolos para o tempo de execução, armazenando referências

externas não resolvidas, as quais serão resolvidas por um linkeditor dinâmico quando a

aplicação for executada [SHEN01].

Para introduzir instrumentação no ńıvel do linkeditor algumas modificações são re-
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queridas no processo de linkedição. Alguns linkeditores modificam o código em tempo

de execução e executam uma variedade de transformações tais como alocação de regis-

tros intermódulos e agendamento de instruções encadeadas. Também é posśıvel adicionar

instrumentação para contagem de blocos básicos ou investigar endereços.

A vantagem da instrumentação neste ńıvel é que ela não requer acesso ao código fonte

da aplicação. No caso da linkedição dinâmica, ela também não modifica o código objeto.

A desvantagem é que somente podem ser usadas as informações do programa que estão

contidas nos módulos de código. Para a linkedição dinâmica, a instrumentação só pode ser

aplicada para rotinas que são linkeditadas dinamicamente e necessitam de uma resolução

em tempo de execução para referenciar objetos. Também é requerido um conhecimento

detalhado dos formatos dos arquivos e das tabelas de linkedição para possibilitar a porta-

bilidade para novas plataformas. Esta dificuldade técnica limita bastante a portabilidade.

3.5.6 Instrumentação no Nı́vel do Executável

A imagem executável pode ser instrumentada usando técnicas que reescrevem o código

binário, freqüentemente referenciadas como ferramentas de edição binária [BUC00] ou

ferramentas de edição de executáveis. Algumas ferramentas incluem um código objeto

instrumentador que analisa semanticamente o executável e o reescreve adicionando um

código de instrumentação [SHEN99].

A instrumentação no ńıvel do executável não é uma tarefa simples. Por exemplo,

para fazer a instrumentação neste ńıvel é necessário, na maioria dos casos, o acesso às

tabelas de śımbolos . Isto se dá devido a necessidade de se executar correções de endereços

para modificar o destino dos ramos relativos dos programas de contagem e saltos (jumps)

diretos e indiretos. Executar saltos indiretos no ńıvel do executável requer uma tabela

de tradução para relacionar o endereço no programa original a endereços no programa

reescrito. Esta tabela de tradução é tão grande quanto o segmento de código original.

As vantagens da instrumentação no ńıvel do executável são que não existe a necessi-

dade de recompilar uma aplicação e sim reescrever um arquivo binário que, na maioria

das vezes, é independente da linguagem de programação. Além disso, é posśıvel gerar o

programa paralelo instrumentado do mesmo modo como o programa original, sem qual-

quer modificação especial como é requerido para instrumentação em tempo de execução,
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que será discutida a seguir.

A desvantagem deste enfoque é que a tabela de mapeamento gerada na compilação e

que o precisa linkeditor ter acesso. Geralmente são descartadas depois que o compilador

produz o executável. Portanto, uma porção substancial de informações não fica dispońıvel

para ferramentas que operam ao ńıvel do executável. Isto pode forçar a medidas de desem-

penhos com uma instrumentação de granularidade grosseira. Alguns compiladores geram

informações das tabelas de śımbolos de forma incorreta que pode ser enganador e mais

adiante complicar a operação de ferramentas neste ńıvel. Similarmente o que acontece na

instrumentação ao ńıvel do linkeditor, também existe uma carência de conhecimento sobre

o programa fonte e qualquer transformação que podem ter sido aplicada anteriormente

nas várias etapas de construção do código binário [SHEN99][SHEN01].

3.5.7 Instrumentação em Tempo de Execução

Uma extensão da instrumentação no ńıvel do executável é um mecanismo para embu-

tir fragmentos de códigos em tempo execução que modificam um programa durante a sua

execução. Embora depuradores tenham usado técnicas de instrumentação no passado,

hoje já existem ferramentas que fornecem uma interface eficiente, de baixo overhead que

é mais adequada para instrumentação. Através do uso da instrumentação em tempo de

execução é posśıvel inserir fragmentos de código dentro de um programa em execução

sem que haja necessidade de se recompilar, linkeditar ou até mesmo reiniciar o programa.

Também é posśıvel gerar um executável e instrumentá-lo previamente para sua execução

ou anexar código a um programa em execução. O fragmento de código pode ser car-

regado dinamicamente compartilhando objetos em uma aplicação em execução, chamar

rotinas, como também ler e escrever dados da aplicação. A habilidade de inserir e remo-

ver instrumentação é muito importante para a monitoração do desempenho de programas

que rodam por longos peŕıodos, mas são monitorados apenas sob uma pequena janela de

tempo. Esta técnica funciona como uma espécie de sonda que é inserida no programa para

coletar o estado corrente da aplicação. A principal caracteŕıstica é que não é necessária

a permanência do código de instrumentação no executável durante toda a execução. Ele

pode ser facilmente inserido/removido e, além disso, a instrumentação pode ser feita em

um programa já em execução ao invés de requerer que a aplicação seja reiniciada.
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As desvantagens da instrumentação em tempo de execução são similares as da edição

binária. Primeiro, o compilador descarta, depois da compilação, o mapeamento de in-

formações de baixo ńıvel que relacionam-se com as construções do código fonte tais como

expressões e instruções de máquina. Este é um problema comum para qualquer ferramenta

que faz instrumentação em código executável. Segundo, embora algumas instruções pos-

sam ser feitas em um código otimizado, a interface de instrumentação requer a presença

das informações da tabela de śımbolos, tipicamente geradas por um compilador em modo

de depuração depois desabilitando as otimizações. Por último, a interface necessita ter

cuidado com múltiplos formatos dos arquivos objeto, com a interface binária (arquiteturas

com processadores de 32 bits ou 64 bits), particularidades do sistema operacional assim

como informações espećıficas do compilador [SHEN99][SHEN01].

3.6 Conclusões do Capitulo 3

A instrumentação pode ser considerada como o coração da observação de desempenho

por determinar onde, quando e como medidas podem ser executadas.

A maioria das ferramentas de análise de desempenho tem focado sua atuação em

apenas um dos ńıveis de instrumentação citados acima. Isso pode gerar lacunas no enten-

dimento do comportamento da aplicação analisada, levando a conclusões incompletas ou

até mesmo errôneas a respeito do desempenho da mesma. Estas limitações impostas na

análise em um único ńıvel podem ser amenizadas ou eliminadas através da utilização de

várias ferramentas combinadas ou conjuntos de ferramentas para obter dados em vários

ńıveis (Tabela 3.2), proporcionado uma análise mais reaĺıstica do desempenho de uma

aplicação paralela. Por outro lado, a utilização de vários ńıveis ao mesmo tempo , através

de diversas ferramentas, pode desencorajar os usuários devido à necessidade de apren-

der a manusear tais ferramentas. Uma abordagem interessante e bastante eficiente é a

utilização de ferramentas que atuam ao ńıvel do código fonte aliadas com bibliotecas es-

pećıficas para instrumentação que são disponibilizadas pela maioria das ferramentas de

instrumentação. Esta abordagem mostra-se interessante devido ao fato do usuário atuar

apenas em dois ńıveis, diminuindo a quantidade de ferramentas que o mesmo necessita

dominar. Basicamente, a tarefa de instrumentação fica divida em duas partes distintas. A
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biblioteca fica responsável pela geração dos dados de desempenho enquanto que no ńıvel

do código fonte o usuário pode fazer ajustes finos, determinando onde e quando, dentro

do código fonte, a instrumentação será habilitada. Esta estratégia é utilizada tanto na

geração de dados de tracing como de dados de profiling. Os dados de tracing por serem

bastante intrusivos, devido a grande massa de dados gerados, se beneficiam bastante desta

abordagem, pois é posśıvel amenizar tal intrusão através da limitação da quantidade de

dados gerados.

Além de combinar os ńıveis de instrumentação, também é bastante interessante a uti-

lização combinada das técnicas de profiling e tracing, principalmente quando a aplicação

paralela é executada por longos intervalos de tempos. Como já foi mencionado, o tracing

gera uma massa de dados expressiva, podendo causar perturbações na aplicação. Por ou-

tro lado, o profiling é pouco intrusivo e gera pequenos arquivos de dados de desempenho,

porém com bastante informação da execução de uma aplicação paralela, possibilitando a

identificação de quais rotinas, instruções, etc. estão contribuindo, em termos percentuais,

para o tempo de execução total, possibilitando, num primeiro momento, identificar os

posśıveis pontos de estrangulamento da aplicação em análise. Com esta visão inicial o

usuário direciona o tracing para tais partes identificadas como fontes de baixo desempe-

nho, com isso aplicando o conceito de geração de dados de forma seletiva e conseqüen-

temente amenizando as perturbações causadas pelo caráter intrusivo inerente ao tracing.

Nos próximos caṕıtulos será detalhada a utilização e as caracteŕısticas das principais fer-

ramentas usadas na instrumentação e na análise de desempenho propriamente dita. Tal

análise será relacionada com a instrumentação multińıvel aqui abordada.
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Tabela 3.2: Tabela Resumo das Principais caracteŕısticas dos Nı́veis de Instrumentação

Código Fonte

• Total controle do que e como será medido;

• Possibilidade portabilidade;

• Possibilita seletividade na coleta dos dados

de desempenho;

• Pode ser utilizada em conjunto com outros

ńıveis para obtenção de dados mais consis-

tentes;

• Requer acesso ao código fonte;

• O código precisa ser recopilado toda vez

que a instrumentação é adicionada ou mo-

dificada;

• A adição da instrumentação de forma ma-

nual é considerada uma tarefa tediosa;

• Pode inibir otimizações que são feitas pelo

compilador;

Pré-processador

• Instrumentação inserida de forma automa-

tizada amenizando a carga do programa-

dor ;

• Possibilidade portabilidade;

• Requer acesso ao código fonte;

• O código precisa ser recopilado toda vez

que a instrumentação é adicionada ou mo-

dificada;

• As instruções de instrumentação inseridas

manualmente pode ser desfeitas pelo pré-

processador.

Compilador

• Adiciona chamadas de instrumentação no

código objeto gerado;

• É posśıvel escolher a granularidade da ins-

trumentação ;

• Não tem visibilidade de todas as rotinas

que produzirão o executável ;

• pode gerar construções de dif́ıcil entendi-

mento;

Linkeditor

• Possibilita a inserção de bibliotecas so-

mente dispońıveis em versões binárias;

• Pode ser utilizada em conjunto com outros

ńıveis para se obter melhor eficiência na

coleta do dados de desempenho;

• Requer conhecimento detalhado dos for-

matos dos arquivos e das tabelas de lin-

kedição;

• Dificulta a portabilidade;

Bibliotecas

• Utiliza-se do mecanismo de interposição de

bibliotecas com ligações fracas;

• É a forma mais utilizadas para se gerar da-

dos de tracing e profiling

• Restringe a instrumentação do código ape-

nas na forma de bibliotecas, não podendo

ser estendida por toda aplicação;

Executável

• É independente da linguagem de pro-

gramação.

•

Execução

• ;

• ;

• Pode monitorar dados de desempenho re-

lativo ao hardware.

• É extremamente depende do hardware, do

processador e do sistema operacional;



Caṕıtulo 4

Ferramentas Para Análise de

Desempenho

4.1 Introdução

Tradicionalmente a análise de desempenho de programas paralelos é tratada como o

último dos passos de um projeto de uma aplicação. É nesta etapa que o programador

tenta refinar seu código identificando e corrigindo os pontos que causam baixo desempe-

nho. Entretanto, esta etapa é considerada complexa para maioria dos usuários, em virtude

da grande quantidade parâmetros que precisam ser manipulados para se obter ganhos de

desempenho. As dificuldades vão desde os aspectos relacionados com a instrumentação,

onde e como instrumentar?, o que medir? ou com a análise propriamente dita, qual

ou quais ferramenta(s) de análise se deve usar?. As causas de uma aplicação com

baixo desempenho podem ser as mais diversas posśıveis. Podem variar desde problemas de

hardware, tais como insuficiência de memória RAM, baixa quantidade de memória cache,

competição pela banda de comunicação, perda de frames devido à falta de sincronismo do

sistema de comunicação ou quantidade de processadores. Podem ser também problemas

de projeto, tais como escolha errada da arquitetura, mal balanceamento das cargas ou

mapeamento ineficiente das tarefas aos processadores. Finalmente tem-se os problemas de

projeto do algoritmos, tais como comunicações excessivas, tamanho da massa de dados,

granularidade das tarefas ou análise superficial das possibilidades de particionamento. Por

conseguinte, um dos objetivos deste trabalho é facilitar a tarefa de análise do desempenho,
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fornecendo elementos que facilitem aos desenvolvedores de aplicações paralelas o refina-

mento das suas aplicações para que possam usar da melhor forma posśıvel os recursos

dispońıveis numa máquina paralela. Isto se dará através do conhecimento das técnicas de

coleta de dados, vistas no Caṕıtulo anterior, em conjunto com as ferramentas necessárias

para análise, proporcionado, com isso, a possibilidade de fazer uma análise sob vários

pontos de vista, evitando-se conclusões errôneas a respeito da(s) origem do(s) dos proble-

mas relacionados com desempenho. Contudo, nossa análise será focada principalmente na

análise do tempo de execução total que formando pelo tempo de computação, tempo de

comunicação e pelo tempo de espera. Apesar de se usar o tempo de execução total com

principal elemento usado para mensurar o desempenho, sito não implica que os outros

parâmetros citados serão descartados. Por exemplo, através do tempo de comunicação

de cada nó é posśıvel analisar o balanceamento das cargas. Além disso, algumas ferra-

mentas também fornecerão elementos para analisar o desempenho em funções das outras

grandezas tais como ganho ou speed-up, eficiência e escalabilidade - tanto em relação ao

tamanho da instância do problema, quanto ao número de processadores.

Neste Caṕıtulo serão apresentadas e analisadas as principais ferramentas para análise

de desempenho compat́ıveis com dados de tracing e profiling que rodam sob os ambientes

de troca de mensagens LAM e MPICH. Esta análise tem com objetivo facilitar aos usuários

a escolha de uma ou um conjunto de ferramentas que possam otimizar o desenvolvimento

e depuração de aplicações para arquiteturas paralelas distribúıdas do tipo cluster.

4.2 Definições preliminares

O tempo de execução de uma aplicação paralela, como dito anteriormente, é função

um conjunto de parâmetros. Na prática são considerados o tamanho do problema N , o

número de processadores P , o números de tarefas U e outras caracteŕısticas ligadas ao

algoritmo e à arquitetura. Em outras palavras, pode-se escrever:

texec = (N,P, U, . . .) (4.1)

Define-se o tempo de execução de um programa paralelo como sendo o tempo gasto

desde o momento em que o primeiro processador inicia sua execução até o momento
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em que o último processador finaliza seu processamento. Durante o tempo de execução,

cada processador pode se encontrar em um dos estados: computando, comunicando ou

em espera - idle time. Representam-se por tcompi
, tcommi

e tesperai
como o tempo gasto

processando, comunicando e em espera, no i-ésimo processador, respectivamente. Então,

o tempo de execução texec pode ser definido de duas formas: como a média ponderada das

parcelas de tempo gasto computando, comunicado e em espera em cada processador,

texec =
1

P

P∑

i=1

(tcompi
+ tcommi

+ tesperai
) (4.2)

onde P é o número de processadores ou como [FOS95]:

texec = max
i

(tcompi
+ tcommi

+ tesperai
) (4.3)

4.2.1 Tempo de Execução

Nesta Seção serão analisados os três componentes do tempo de execução, buscando

estabelecer os aspectos mais relevantes na obtenção de cada um.

Tempo de Computação

O tempo de computação de um algoritmo é o tempo gasto executando processamento.

Se um programa seqüencial executa a mesma computação que um algoritmo paralelo,

pode-se determinar
∑P

i=1 tcompi
através da marcação do tempo seqüencial. Para isso pode-

se adicionar um esquema de temporização no código fonte para fornecer estes valores.

Tempo de computação geralmente dependerá do tamanho do problema. O tamanho é

representado por um único parâmetro N ou por um conjunto de parâmetros N1, N2, . . . Nn.

Se o algoritmo paralelo replica computação então o tempo também dependerá do número

de tarefas U ou de processadores P . Em um computador paralelo heterogêneo (tal como

uma rede de estações de trabalho), o tempo de computação pode variar de acordo com

processador no qual a computação é executada. O tempo de computação também pode

depender das caracteŕısticas do processador e do seu sistema de memória.
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Tempo de Comunicação

O tempo de comunicação de um algoritmo é o tempo que suas tarefas gastam enviando

e recebendo mensagens.

De forma simplificada, o custo de enviar uma mensagem entre duas tarefas localizadas

em diferentes processadores pode ser representado por dois parâmetros: tempo de inici-

alização da mensagem ts, que é o tempo requerido para iniciar a comunicação e taxa de

transferência tw, expresso normalmente em s/palavras, sendo determinado pela largura

f́ısica da banda do canal de comunicação que liga os processadores de origem e destino.

Nesta abordagem, considera-se que as comunicações em uma arquitetura paralela inde-

pendem da localização f́ısica dos processadores bem como da competição pelo meio f́ısico.

Assim sendo, o tempo requerido para enviar uma mensagem de tamanho L palavras

é:

tcomm = ts + twL (4.4)

Valores t́ıpicos para ts e tw podem ser obtidos de forma experimental através de pro-

gramas de teste da comunicação (ex.ping). A figura 4.1 mostra de forma gráfica o que foi

discutido aqui.

} Tw = custo/palavra

} Ts=custo de inicialização

0 L = Tamanho da mensagem

Figura 4.1: Modelo simples para a estimação do tempo de comunicação

Este modelo idealizado de performance de comunicação pode ser útil para a obtenção

de estimativas do tempo de comunicação, porém não pode ser utilizado no caso geral.
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Tempo de Espera

Os tempos de computação e comunicação podem ser explicitamente estimados em uma

aplicação paralela, logo suas contribuições para o tempo de execução é de fácil obtenção. O

tempo de espera é muito mais dif́ıcil de determinar, visto que ele freqüentemente depende

da ordem nas quais as operações são executadas. Na prática, o que se busca é minimizar

sua ocorrência.

Um processador pode estar em espera (ocioso) devido à falta de computação ou falta

de dados. No primeiro caso, o tempo de espera pode ser evitado através do uso de

técnicas de balanceamento de cargas. No segundo caso, o processador está ocioso porque

a comunicação requerida para gerar dados remotos está sendo executada. Este tempo

ocioso pode ser evitado, às vezes, através da estruturação do programa de forma que

os processadores executem outras tarefas de comunicação e/ou computação, enquanto

aguardam a chegada dos dados remotos. Esta técnica é conhecida como sobreposição

de computação e comunicação (Figura 4.2), desde que a computação local é executada

concorrentemente com a comunicação remota.

Tal sobreposição pode ser alcançada de duas formas. Uma solução simples é criar

múltiplas tarefas em cada processador. Enquanto uma tarefa espera por dados remotos, o

escalonador de tarefas deve ter a habilidade de comutar para outra cujos dados já estejam

dispońıveis. Esta abordagem tem como vantagem sua simplicidade, porém ela somente

será eficiente se o custo de agendamento de uma nova tarefa for menor que o custo do

tempo de espera que será evitado. Alternativamente, uma única tarefa pode ser estru-

turada de tal forma que requisições de dados remotos sejam explicitamente intercaladas

com outro tipo de computação.

As linhas sólidas representam computação e as linhas tracejadas representam operações

de comunicação. Em (a) e (b), o processador P1 gera um pedido ao processador P2 no

tempo t + 2 e recebe uma resposta no tempo t + 8. Em ambos os casos, assume-se que o

custo de enviar uma mensagem é de uma unidade de tempo . Em (a), P1 não tem nenhum

outro trabalho útil para fazer enquanto está esperando pela resposta e conseqüentemente

fica inativo por cinco unidades de tempo, depois que envia a mensagem. Em (b), P1

comuta para outra tarefa assim que a solicitação é gerada. Como esta tarefa exige cinco

unidades de tempo para ser executada, P1 nunca fica inativo [FOS95].
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Figura 4.2: Sobreposição de computação e comunicação

4.2.2 Eficiência e Ganho ou Speedup

O tempo de execução nem sempre é a métrica mais conveniente para avaliarmos o

desempenho de algoritmos paralelos. Como tempo de execução tende a variar com alguns

parâmetros, logo devem ser normalizados ao se comparar o desempenho de um algoritmo

em problema de tamanhos diferentes.

A eficiência é a fração do tempo que os processadores gastam fazendo trabalho útil.

É a métrica que pode, às vezes, prover uma medida conveniente da qualidade do algo-

ritmo paralelo. Ela caracteriza a eficácia com que um algoritmo paralelo usa os recursos

computacionais. O ganho ou speed-up é o fator pelo qual o tempo de execução é reduzido

utilizando-se P processadores. Eles são úteis quando explora-se a escalabilidade de um

algoritmo mas não uma figura de mérito absoluta.

Matematicamente, a eficiência e o ganho podem ser, respectivamente, definidos na

forma:

E(P,N) =
texecmelhor algoritmo sequencial conhecido

P ∗ texec

(4.5)

G(P, N) =
texecmelhor algoritmo sequencial conhecido

texec

(4.6)

onde texec é o tempo de execução paralelo definido nas equações 4.2 ou 4.3.
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4.3 Visualizando e Analisando Desempenho

Como já foi bastante enfatizada no Caṕıtulo 3, a geração de dados de desempenho

pode ser realizada através de uma das diversas formas de instrumentação ali abordadas.

Porém, dependendo do tipo de instrumentação, uma grande quantidade de dados de de-

sempenho é gerada, fazendo-se necessário, com isso, o uso de ferramentas interpretativas

que auxiliem na tarefa de análise de desempenho de programas paralelos. Existem ferra-

mentas para cada tipo de dados, principalmente para dados de tracing, em função da sua

natureza e também pela grande quantidade em que são gerados. Geralmente as ferramen-

tas mostram gráficos de barras, diagramas de Kiviat, gráficos de dispersão, histogramas,

gráficos de execução ou estat́ısticas diversas da execução. O MPICH e LAM trazem nas

suas distribuições boas ferramentas de análise de desempenho em modo gráfico.

O MPICH/MPE vem com três ferramentas gráficas que trabalham sobre o X-Windows.

Elas são: Upshot, JumpShot-2 e JumpShot-3. Todas trabalham com dados de tracing,

entretanto diferem apenas no tipo de arquivo de dados gerado. O tipo ALOG, que nada

mais é que um arquivo de dados desempenho em modo texto, mantido apenas para com-

patibilidade reversa, é utilizado pelo UpShot. As outras duas ferramentas são Jumpshot-2

e Jumpshot-3, que foram desenvolvidas em Java, trabalham com dados binários do tipo

CLOG [GRO98] e SLOG GRO98, respectivamente. O SLOG (Scalable LOGfile) foi de-

senvolvido para comportar dados na ordem de Gigabytes. O ALOG, CLOG e SLOG

são formatos dos arquivos de dados de desempenho gerados pela instrumentação nativa

do MPICH. O SLOG é um arquivo do tipo binário extremamente escalável criado para

suportar uma grande massa de dados. O CLOG é uma versão anterior do SLOG, porém

sem a escalabilidade do mesmo.

Os dados de desempenho são gerados simplesmente passando o parâmetro -mpilog

para o processo de compilação/linkedição. Por exemplo, a linha de comando a seguir irá

compilar/linkeditar o programa teste.c e produzir o executável instrumentado para gerar

dados de desempenho a serem analisados pelo JumpShot-3.

# mpicc -o teste teste.c -mpilog

O JumpShot é interface gráfica do usuário - GUI, que exibe retângulos que representam

os vários estados do MPI ou estados definidos pelo usuário, além de setas que indicam
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as trocas de mensagens entre esses estados. Basicamente, o JumpShot disponibiliza três

tipos de telas com dados de desempenho. A primeira tela de visualização de desempenho

é chamada de Statistical Preview. A mesma contém um histograma que representa todas

as atividades que ocorrem durante a execução do programa (Figura 4.3). Nesta tela o

usuário tem um visão de toda atividade do MPI, funcionando como um espécie de ı́ndice

para o usuário escolher uma região a ser analisada.

Figura 4.3: Pré-visualização da execução de uma aplicação

A principal tela para análise dos dados de desempenho é a janela da linha do tempo,

que proporciona para uma exibição detalhada dos dados tracing na forma de um gráfico

de GANTT, com o eixo X representando o tempo e o eixo Y as diferentes tarefas dos nós

(Figuras 4.4 e 4.5) .

Por último, o JumpShot oferece detalhes referentes a qualquer função que ele monito-

rou. Por exemplo, pode-se saber detalhes tais como se distribui as ocorrências da função

ao longo da execução, ou quantas vezes a função foi chamada, entre outras. A Figura 4.6

mostra exatamente esta situação descrita, ou seja, detalhes da função MPI Send durante

execução monitorada e visualizada nas Figuras 4.4 e 4.5.

O JumpShot pode ser considerado uma boa ferramenta para auxiliar a tarefa de análise

de desempenho, entretanto carece de mais recursos que facilitem o entendimento do com-

portamento da aplicação em análise. A maioria das informações precisam ser extráıdas e

interpretadas, podendo levar a conclusões errôneas. Por outro lado, por ter um sistema

de instrumentação bastante fácil de se utilizar, tais dificuldades são amenizadas.
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Figura 4.4: Janela da linha de tempo da

execução de uma aplicação em 04 nós

Figura 4.5: Zoom da janela da linha de

tempo da Figura 4.4

Figura 4.6: Detalhes da função MPI Send durante a execução em 04 nós

O LAM é outro excelente ambiente de troca de mensagens, entretanto no que diz res-

peito a quantidade e a qualidade das ferramentas de análise de desempenho compat́ıveis,

o mesmo deixa muito a desejar. Ao contrário do MPICH, o LAM é ainda muito carente

de boas ferramentas. Tem apenas uma, o XMPI, que é uma interface gráfica do usuário

em X/Motif. Suas funcionalidades principais são:

• executar aplicações;

• monitorar processos e mensagens;
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• visualizar arquivos de dados de desempenho (trace files) gerados através da instru-

mentação baseada no mecanismo de interposição de bibliotecas nativo do LAM.

O XMPI tem como caracteŕısticas principais :

• Retratar todos os processos de sincronização do MPI

• Retratar mensagens de sincronização não recebidas

• tracing em tempo de execução e pós-execução com linha de tempo e visualizações

acumulativas.

• Exibição de grupos de processos e mapas dos tipos de dados

O XMPI é bem interessante, porém peca pela carência de uma boa documentação,

com isso dificultando o seu uso pleno. Também é muito carente com relação a interface

homem/máquina, não dispondo de recursos básicos tais como maximizar suas janelas.

Por outro lado, ele se mostra bastante viável como executor de programas paralelos,

compilados para o LAM, possibilitando ao usuário a criação de esquemas de execução, que

nada mais são do que arquivos do tipo texto com os parâmetros necessários a execução

da aplicação paralela. Neste esquema, o usuário pode configurar todos os parâmetros

aceitos pelo mpirun,scrpit utilizado para submissão de tarefas ao ambiente de troca de

mensagem, tais como números de maquinas que irão executar a aplicação paralela ou

uma indicação se cluster é homogêneo ou não. Pode-se destacar ainda a visualização dos

eventos relacionados com as comunicações (Figura 4.7). Esta visualização pode ser feita

de duas formas: através do gráfico da linha de tempo e/ou através do gráfico radial de

Kiviat.

O gráfico da linha de tempo dispõe de um dial, Figura 4.7, que pode ser usado para

sintonizar um determinado instante e verificar seu estado concomitantemente com gráfico

de Kiviat. Cada processo da aplicação é visualizado em separado. Os eventos são iden-

tificados por cores: vermelho, amarelo e verde. O vermelho representa o tempo em que

um processo é bloqueado, esperando, por exemplo, pelo término da comunicação antes do

processo retomar a execução. O verde representa o tempo em que um processo executa

fora do MPI. Por último, o amarelo representa o overhead indireto de um processo dentro

de MPI, por exemplo, o tempo gasto no empacotamento das mensagens.
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Figura 4.7: Gráficos de linha de tempo com dial e gráfico de

Kiviat

Figura 4.8: Informações

sob os estados do processo

O XMPI disponibiliza também o estado dos processos através do diagrama de Kiviat.

A janela central do XMPI é preenchida com hexágonos em formato de colméia, cada um

representando o estado corrente do processo juntamente com seu rank, como mostrado na

Figura 4.8. Esta ferramenta apresenta uma boa base para um desenvolvimento futuro de

uma aplicação de análise visual mais abrangente para o LAM.

Os pacotes do MPICH e do LAM estão bem servidos de ferramentas nativas para

análise de desempenho de dados de tracing, porém com relação ao tratamento de dados

de profiling os mesmos são deficientes. Contudo, existe uma série de ferramentas que

suprem esta necessidade, como também atuam em dados de tracing.

Vampir [PAL02] é uma robusta ferramenta comercial para visualização de arquivos de

tracing que é disponibilizada com licença para apenas um mês de utilização. A mesma

analisa os dados de tracing gerados pela instrumentação do TAU [TAU99] e VampirTrace

[PAL02]. Ele disponibiliza três categorias principais de visualização: visualização dos

processos, visualização das estat́ısticas e visualização da linha de tempo. O Vampir é umas

das ferramentas mais completas para análise de dados de tracing. A mesma disponibiliza

inúmeras telas de visualização com diversos gráficos e tabelas, além de estat́ısticas da

execução de cada nó assim como também da execução global. Por exemplo, o gráfico da
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Figura 4.9: Gráfico da linha de tempo para oito processo

linha de tempo mostrado na Figura 4.9, possibilita a visualização das chamadas do MPI

tais como MPI Send e MPI Receive. Além disso, no próprio gráfico da linha de tempo

também é posśıvel observar o grau de paralelismo da aplicação bem abaixo da linha de

tempo, onde a cor vermelho representa comunicação e a cor verde computação. Quanto

mais verde o gráfico, maior o grau de paralelismo da aplicação.

Outra caracteŕıstica importante é a visualização estat́ıstica da soma de todo o tempo

consumido por todas as atividades realizadas por todos os processos. Esta caracteŕıstica é

muito semelhante ao que é fornecido por ferramentas de profiling. Desta forma é posśıvel

verificar a contribuição das rotinas para o tempo total de execução, inclusive avaliar o

overhead causado pela rotina de instrumentação. Estas informações podem ser visuali-

zadas na forma de gráfico de barras ou tabelas de resumos. Por último, também muito

interessante é o gráfico de atividade, Figuras 4.10 e 4.11, que mostram estat́ısticas so-

bre o tempo gasto em cada atividade individualmente para cada processo definido no

arquivo de tracing. Este gráfico de atividade pode ser visualizado em formato de pizza

com uma excelente visão do balanceamento de cargas sobre os diversos nós do cluster.

Maiores detalhes sobre as possibilidades de análise fornecida pelo Vampir serão mostradas

no Caṕıtulo 5 quando será feito um estudo de caso com duas aplicações paralelas. Como

desvantagem pode-se citar a necessidade de uma licença mensal para a sua utilização.

Pprof [TAU99] visualiza, de forma ordenada, os dados de profiling gerados pelo TAU.
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Figura 4.10: Gráfico de atividade global da

execução em 10 processadores.

Figura 4.11: Gráfico de atividade deta-

lhando as contribuições das funções do MPI

Os dados são visualizados na forma de tabelas em modo texto. O Pprof gera uma sáıda

de dados global que retrata um resumo da estat́ıstica relacionada com cada função do

MPI utilizada na execução em todos os nós envolvidos e também retrata cada nó de

forma individual. A seguir tem-se um exemplo de uma sáıda de Pprof mostrando apenas

um resumo global das atividades que ocorreram na execução do programa de teste com

10 processadores. Esta aplicação foi instrumentada de tal forma que apenas as funções

pertinentes ao MPI foram monitoradas. Pela listagem pode-se notar dados de contagem

e a contribuição temporal de cada rotina para o tempo total de execução. A primeira

coluna %Time mostra a contribuição temporal, de cada rotina monitorada, em termos

percentuais. Na coluna Exclusive e Inclusive mostram respectivamente o tempo utilizado

exclusivamente pela função monitorada e a contribuição de tempo das outras funções que,

por ventura, foram chamadas durante a execução da mesma. A coluna CALL representa

o número total de vezes que a função foi chamada. A coluna Subrs representa o número

de subrotinas chamadas pela função. A coluna Inclusive (usec/call) representa o número

médio de microsegundos gastos nesta função por chamada. Por último, o nome da função

monitorada. Esta sáıda abaixo não está completa, a mesma mostra apenas os resultados

globais da execução, pois para cada nó envolvido é gerada uma tabela com caracteŕısticas

semelhantes às da tabela abaixo. Outras funcionalidades desta ferramenta também serão

melhor exploradas no estudo de caso realizado no Caṕıtulo 5.
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---------------------------------------------------------------------------------------

FUNCTION SUMMARY (total):

---------------------------------------------------------------------------------------

%Time Exclusive Inclusive #Call #Subrs Inclusive Name

msec total msec usec/call

---------------------------------------------------------------------------------------

100.0 17,737 17,737 5562 0 3189 MPI_Recv()

14.6 2,586 2,586 4 20 646653 MPI_Finalize()

5.1 908 908 5562 0 163 MPI_Send()

3.0 530 530 4 156 132660 MPI_Init()

0.3 55 55 7432 0 8 MPI_Wtime()

0.0 0.263 0.263 4 0 66 MPI_Keyval_create()

0.0 0.077 0.077 20 0 4 MPI_Type_struct()

0.0 0.07 0.07 32 0 2 MPI_Attr_put()

0.0 0.07 0.07 24 0 3 MPI_Type_contiguous()

0.0 0.056 0.056 20 0 3 MPI_Keyval_free()

0.0 0.052 0.052 44 0 1 MPI_Type_commit()

0.0 0.027 0.027 16 0 2 MPI_Errhandler_set()

0.0 0.024 0.024 4 0 6 MPI_Comm_size()

0.0 0.019 0.019 16 0 1 MPI_Attr_get()

0.0 0.012 0.012 4 0 3 MPI_Comm_rank()

FUNCTION SUMMARY (mean):

---------------------------------------------------------------------------------------

%Time Exclusive Inclusive #Call #Subrs Inclusive Name

msec total msec usec/call

---------------------------------------------------------------------------------------

100.0 4,434 4,434 1390.5 0 3189 MPI_Recv()

14.6 646 646 1 5 646653 MPI_Finalize()

5.1 227 227 1390.5 0 163 MPI_Send()

3.0 132 132 1 39 132660 MPI_Init()

0.3 13 13 1858 0 8 MPI_Wtime()

0.0 0.0658 0.0658 1 0 66 MPI_Keyval_create()

0.0 0.0192 0.0192 5 0 4 MPI_Type_struct()

0.0 0.0175 0.0175 8 0 2 MPI_Attr_put()

0.0 0.0175 0.0175 6 0 3 MPI_Type_contiguous()

0.0 0.014 0.014 5 0 3 MPI_Keyval_free()

0.0 0.013 0.013 11 0 1 MPI_Type_commit()

0.0 0.00675 0.00675 4 0 2 MPI_Errhandler_set()

0.0 0.006 0.006 1 0 6 MPI_Comm_size()

0.0 0.00475 0.00475 4 0 1 MPI_Attr_get()

0.0 0.003 0.003 1 0 3 MPI_Comm_rank()

O Racy e o Jracy são interfaces gráficas para o Pprof. Estas ferramentas mostram

os dados de profiling em termos de histogramas juntamente com informações em texto,
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Figura 4.12: Visualização gráfica dos dados de profiling

Figura 4.12 . As mesmas funcionalidades providas pelo Pprof também estão dispońıveis

no Racy e Jracy, a diferença é que os resultados são apresentados em forma de gráficos,

facilitando o entendimento da estat́ıstica levantada durante a execução de um programa

paralelo. Por último, vale a pena ressaltar que a instrumentação coletada pelo TAU

não é feita de forma simples como as demais ferramentas citadas, sendo necessário bons

conhecimentos de compilação do kernel do Linux. O TAU apenas monitora as funções

espećıficas do MPI, não sendo posśıvel coletar informações sobre as demais funções que

compõem um código paralelo. Com isso, a estat́ıstica levantada é sempre em relação as

funções do MPI, não levando em conta as contribuições das demais funções presentes na

aplicação.

Visual Profiler, ou vprof [CUR02], é uma ferramenta desenvolvida pela Sandia - Sandia

National Laboratory, para coletar dados estat́ısticos fornecidos por contadores, counters

e visualizar graficamente os resultados. vprof faz a coleta dos dados desempenho baseado

em amostras de eventos para prover o profiling, linha por linha do código fonte, durante

uma execução, assim com pode obter amostras baseadas no pulso do clock do processador

usando a chamada de sistema ”profil”. A equipe de desenvolvimento do vprof acrescentou

suporte ao PAPI [BROW98],[DON01] de forma que o vprof também mapeia uma grande

quantidade de eventos do sistema suportados pelo PAPI. As aplicações paralelas devem

ser compiladas com a opção -pg e linkeditadas com um arquivo objeto extra para habilitar
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a coleta de dados de desempenho [CUR02]. O vprof é carente de documentação, o que

dificulta sua utilização. Além disso, é necessário compilar bibliotecas de instrumentação

junto ao código fonte da aplicação para gerar dados de instrumentação do tipo profiling

e muitas vezes também faz-se necessário a utilização da API que o mesmo disponibiliza

para que o MPI seja reconhecido. Ele tem como proposta as mesmas funções do Racy e

Jracy, porém fica muito aquém dos mesmos.

TotalView [ETN02] é outra excelente ferramenta gráfica para depurar programas es-

critos em C, C++, Fortran e Assembly, sendo um misto código fonte/assembly que tira

proveito da instrumentação gerada no ńıvel do compilador, dando ênfase ao MPI. En-

tre outras coisas, ele também depura aplicações que não foram compiladas com a opção

-pg, no ńıvel do código de máquina. Além disso, o MPICH pode ser compilado para

dar suporte nativo ao mesmo. O usuário necessita apenas passar um parâmetro para

o mpirun para que o que o mesmo gere dados compat́ıveis com o TotalView. Porém,

esta aplicação é comercial e pertencente a Etnus [ETN02], que disponibiliza apenas uma

licença de demonstração que restringe seu uso até oito processadores.

Paradyn [PAR02] é uma ferramenta que atua em tempo de execução. Ela automatiza

a busca de gargalos na aplicação através do uso de instrumentação dinâmica provida pelo

pacote DynInst [BUC02]. Paradyn está dispońıvel apenas para o MPICH 1.2. Ele difere

da maioria das ferramentas de análise de desempenho, pois com ela pode-se decidir qual

métrica deseja-se coletar e analisar em tempo de execução, ou seja, pode-se selecionar

uma métrica espećıfica (rotinas do MPI, informações relativas ao hardware) para uma

determinada parte do programa, possibilitando, com isso, um alto poder de refinamento

do desempenho. O fator importante é que ele tira proveito das informações de depuração

geradas quando compila-se a aplicação com a opção -pg e também tem um mecanismo de

procura automática de gargalos. Por outro lado, mostrou-se bastante instável em nossos

testes. Não foi posśıvel instrumentar nenhuma aplicação que já estava em execução, porém

foi posśıvel instrumentar aplicações que foram disparadas dentro do Paradyn, mesmo que

com alguma instabilidade, ou seja, ora funcionado como esperado ora travando o sistema.

As Tabelas 4.1 e 4.2 mostram de forma suscinta as principais caracteŕısticas das fer-

ramentas utilizadas na coleta e visualização dos dados de desempenho.
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Tabela 4.1: Tabela Resumo das Caracteŕısticas Principais das Ferramentas de Análise de

Desempenho Estudadas
Ferramenta Tipo da

Análise

Suportada

MPI Linguagens

Suportadas

Tipo de

Instru-

mentação

Nı́vel de

Instru-

mentação

Caract.

Arquivo de

log Gerado

Facilidade

de Ins-

talação

Facilidade

de Uso

LAM Pós-

Execução

LAM C, C++ e

Fortran

Tracing Código

fonte, Lin-

kedição e

combinada

Gera ar-

quivo com

extensão

.lamtr

Docu-

mentação

insuficiente

Instalado

por default

no LAM

Pouco

gerenciável

Facilmente

ativada

pelo mpi-

run ou

XMPI

MPE Pós-

Execução

MPICH C, C++ e

Fortran

Tracing e

logs

Código

fonte, Lin-

kedição e

combinada

Gera ar-

quivos

.ALOG,

.CLOG ou

.SLOG

Instalado

por default

no Mpich

Fácil Docu-

mentada

Compilador Pós-

Execução

LAM

MPICH

C, C++ e

Fortran

Profiling Compilador Gera ar-

quivo

gmon.out

Arquivo

de log

pequeno.

Instalado

por default

no linux

Fácil

Paradyn Em

Tempo de

Execução

MPICH C, C++ e

Fortran

Tracing Em

tempo de

execução

Opcional Moderada Moderada

Documen-

tada

TAU-

PAPI

Pós-

Execução

MPICH C, C++ e

Fortran

Profiling Código

fonte e

linkeditor

texto Complexo

Documen-

tado

Moderada

TAU-PCL Pós-

Execução

MPICH C, C++ e

Fortran

Profiling Código

fonte e

linkeditor

Texto Complexo

Documen-

tado

Moderada

TAU Pós-

Execução

MPICH C, C++,

Fortran e

Java

Tracing /

Profiling

Código

fonte e

linkeditor

Texto

(Pprof.)

e Binário

(tracing)

Complexo

Documen-

tado

Moderada

VampirTrace(∗)Pós-

Execução

MPICH C , C++ e

Fortran

Tracings Código

fonte, Lin-

kedição e

combinada

Gera log

.bpv

Moderada Facil Do-

cumentada

Necessita

licença

(*) - Ferramenta proprietária, entretanto pode ser utilizada via licença gratis que

precisa ser renovada mensalmente.
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Tabela 4.2: Tabela Resumo das Caracteŕısticas Principais das Ferramentas de Análise de

Desempenho Estudadas - Continuação
Ferramenta Tipo da

Analise

Suportada

MPI Modo de Vi-

sualização

Documentação Facilidade de

Uso

Facilidade de

Instalação

XMPI Pós-

Execução

LAM Gráfico Insuficiente Moderado Moderado

Jumpshot-2 Pós-

Execução

MPICH Gráfico Boa Moderado Simples

Jumpshot-3 Em Tempo

de Execução

MPICH Gráfico Boa Moderado Simples

Paradyn Em tempo de

Execução

MPICH Gráfico Boa Complexa Moderada

Pprof (TAU) Pós-

Execução

MPICH Texto Boa Moderada Simples

Racy e Jracy

(TAU)

Pós-

Execução

MPICH Gráfico Boa Moderada Moderada

Vampir(∗) Pós-

Execução

MPICH Gráfico Boa Muito Boa Moderada

Gprof Pós-

Execução

MPICH e

LAM

Texto Boa Boa simples

(*) - Ferramenta proprietária, entretanto pode ser utilizada via licença gratis que

precisa ser renovada mensalmente.

4.4 Conclusões do Caṕıtulo 4

As ferramentas que auxiliam a tarefa de análise de desempenho para programa parale-

los têm um papel importante na massificação do uso da computação paralela, entretanto

este campo ainda carece de boas ferramentas. Das ferramentas analisadas, apenas duas

estão com um padrão aceitável contudo, são ferramentas comerciais e são disponibilizadas

com restrições de uso. A Vampir/VampirTrace tem restrições quanto ao tempo da licença

de uso que é de um mês, porém seu uso é extremamente recomendado. Já a ferramenta

Totalview, restringe seu uso a apenas 08 nós, inviabilizando sua sua utilização. A ferra-

menta que mais se aproxima do ńıvel alcançado pelo Vampir e Totalview é o TAU. O TAU

na realidade é formado por um conjunto de ferramentas que tem como poĺıtica utilizar as

melhores tecnologias dispońıveis para instrumentação. A instrumentação é o ponto forte

desta ferramenta que atua em praticamente todos os ńıveis apresentados no Caṕıtulo 3.

Também gera dados de desempenho do tipo tracing e profiling. No que se refere a visu-

alização destes dados gerados, o TAU conta com um bom conjunto para visualização de

dados de profiling, entretanto ainda não tem uma ferramenta para visualização dos dados
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de tracing, apenas exporta para formatos que são compat́ıveis com ferramentas tais como

JumpShot e Vampir.

A situação mais cŕıtica é a do ambiente de troca de mensagens LAM, que tem apenas

uma ferramenta para análise de desempenho, o XMPI, que analisa dados de tracing e não

tem nenhuma ferramenta para análise de dados de profiling. O XMPI é uma ferramenta

que ainda precisa evoluir muito para atingir um padrão de qualidade. O XMPI deve

ser visto como uma boa base para o desenvolvimento de novas ferramentas para o LAM.

O sistema de instrumentação do LAM é pouco transparente ao usuário, apesar de ser

de fácil utilização, não possibilitando ajustes finos ou alguma espécie de seletividade na

geração do dados de desempenho. Apesar desta carência de boas ferramentas, o LAM

mostrou ser um ambiente muito estável de fácil utilização. O MPICH goza de uma boa

posição no que diz respeito as ferramentas de análise de desempenho, pois a maioria das

ferramentas dispońıveis são compat́ıveis com alguma versão do mesmo. O seu sistema de

instrumentação é bem razoável e disponibiliza uma API de programação para facilitar a

seletividade da coleta dos dados de desempenho e também o desenvolvimento de novas

ferramentas de análise de desempenho. Entretanto, o mesmo não tem nenhuma ferramenta

nativa para o profiling, que não pode ser considerado como um problema, pois o TAU supre

tem esta necessidade. Suas ferramentas para visualização do dados de tracing já têm uma

certa maturidade, principalmente o JumpShot-3, porém ainda se faz necessário melhorias

nas técnicas para prover, de forma simples, mais informações sobre uma execução paralela.

Estas ferramentas têm um papel importante no aux́ılio do desenvolvimento de aplicações

paralelas para ambiente de troca de mensagens, tornando esta tarefa menos complexa,

dando visibilidade ao desenvolvedor que poderá gerar códigos mais eficientes, com cargas

balanceadas, amenizando o impacto das comunicação e trocas de mensagens interproces-

sadores. A comunicação gerada pela troca de mensagens é considerada um ponto fraco

na computação paralela distribúıda. O surgimento de novas e velozes tecnologias de redes

que prometem cada vez mais largura de banda e baixa latência, apontam para um futuro

promisor para computação paralela distribúıda.



Caṕıtulo 5

Estudo de Caso

5.1 Introdução

Neste Caṕıtulo são apresentas duas aplicações paralelas não tinham sido submetidas a

uma análise de desempenho, aplicações estas utilizadas no treinamento de perceptrons de

múltiplas camadas usando retropropagação do erro e processamento paralelo. Com estas

aplicações é feito um estudo de caso onde são utilizadas as principais ferramentas descritas

no Caṕıtulo 4. Neste estudo de caso são evidenciadas as caracteŕısticas das duas aplicações

mostrando as vantagens e desvantagens das mesma, como também complementando a

análise das ferramentas utilizadas. Por último, apresentados os resultados obtidos neste

trabalho como também as perspectivas futuras.

5.2 Aplicações Paralelas Utilizadas

A aplicação utilizada neste trabalho trata do problema do treinamento de perceptrons

de múltiplas camadas usando retropropagação do erro e processamento paralelo, desen-

volvida em [ALV02]. A escolha se deveu ao fato de já se encontrar bem estabelecido na

literatura o grande potencial de aplicação desse tipo de rede neural como classificador de

padrões ou como interpolador universal.

Como o conhecimento da rede encontra-se armazenado em seus ganhos sinápticos,

sua aplicabilidade a problemas complexos exige topologias cada vez mais densas, seja em

número de camadas ocultas, seja no número de neurônios por camada. Esse aumento
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de complexidade implica em processos de treinamento muito lentos do ponto de vista

computacional.

Uma abordagem utilizada é o emprego de técnicas de processamento paralelo para

acelerar o treinamento da rede. Dentre os diferentes procedimentos, foram escolhidos

dois algoritmos paralelos: um baseado na exploração do paralelismo por decomposição do

conjunto de padrões de treinamento e outro que faz uso de técnicas paralelas e competitivas

para a resolução do problema.

A paralelização por decomposição do conjunto de treinamento consiste em dividir o

conjunto de amostras que será apresentado à rede em vários subconjuntos, de preferência

do mesmo tamanho. Cada subconjunto de treinamento é utilizado então para o treina-

mento de uma cópia da rede. Todas as redes são inicializadas com a mesma matriz de

ganhos sinápticos. Assim sendo, cada tarefa paralela é constitúıda de uma estrutura de

dados composta por um subconjunto dos padrões de treinamento e de uma cópia da rede

a ser treinada.

Inicialmente, é realizado em cada tarefa o processamento referente às etapas de com-

putação para frente e computação para trás do algoritmo da retropropagação e, ao final,

cada uma delas tem em mãos as variações acumuladas dos ganhos sinápticos associadas

ao seu subconjunto de treinamento. Cada tarefa envia então as variações acumuladas

para uma tarefa coordenadora e esta faz a atualização da matriz global de variações de

ganhos. Esta matriz global é transmitida de volta para cada uma das tarefas e é iniciada

uma nova iteração do processo de atualização local dos ganhos, onde cada tarefa toma

como base a nova matriz de ponderação de ganhos. Este processo é repetido até que seja

atingindo um valor pré determinado. O grafo que representa uma iteração do algoritmo

paralelo descrito acima é mostrado na Figura 5.1.

Pode-se observar que este algoritmo tem uma estrutura do tipo fork-and-join, ou seja,

expansão-e-contração. Na expansão, são executadas um grande número de tarefas (no

caso da Figura 5.1, N tarefas), enquanto na contração, apenas uma. Isto impõe um perfil

de comunicação do tipo todos-para-um (transição da expansão para a contração) e um-

para-todos (transição da contração para a expansão). Por se tratarem de comunicações

globais (envolvem um número elevado de tarefas), são elementos de perda de eficiência

do algoritmo (baixo ı́ndice de localidade).
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Figura 5.1: Algoritmo paralelo de treinamento por decomposição do conjunto de padrões

O outro algoritmo baseia-se em uma visão paralela do problema, conforme descrito a

seguir:

• Cada tarefa utiliza uma cópia da rede a ser treinada e matrizes de ganhos sinápticos

próprias;

• O conjunto de padrões de treinamento é apresentado em sua totalidade a cada uma

das cópias da rede.

• Após um número pré-determinado de iterações, as tarefas trocam informações sobre

o andamento de seus processos de aprendizagem, tomando decisões sobre a conti-

nuidade dos mesmos;

• A estrutura de comunicação é simplificada, evitando comunicações do tipo todos-

para-um e um-para-todos.

A utilização de múltiplas inicializações das matrizes de ganhos sinápticos permite que

cada tarefa explore regiões diferentes do espaço de busca, objetivando cobrir a maior área

posśıvel do espaço de parâmetros da superf́ıcie do erro. Isto, na prática, acelera a con-

vergência, pois inicializando as matrizes de ganhos sinápticos em pontos diferentes podem

ser geradas nas tarefas trajetórias diferentes em busca dos mı́nimos do problema. A cada

iteração do algoritmo de retropropagação, as matrizes são atualizadas localmente segundo

o método do gradiente. Além disso, após um número pré-determinado de iterações, as

tarefas trocam informações sobre as trajetórias exploradas por cada uma delas e tomam

decisões sobre o caminho a seguir. Dentro da caracteŕıstica fundamental do algoritmo que
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é a exploração de trajetórias diferentes por cada tarefa, após a tomada de decisão, cada

uma delas deve continuar o aprendizado com matrizes de ganhos próprias. Dois aspectos

devem ser considerados no novo algoritmo:

• a definição do número de iterações após as quais as tarefas trocam informações;

• as regras de decisão para a alteração das matrizes de ganhos sinápticos. Para uma

discussão detalhada dessas questões, consultar [ALV02].

Um aspecto importante a ser observado é que o processo de tomada de decisão pode ser

feito localmente por cada tarefa. Entretanto, para que isso seja posśıvel, todas devem ter

conhecimento de todos os conjuntos de ganhos sinápticos obtidos por cada uma das tarefas

individualmente. Isso define a estrutura de comunicação do algoritmo. Para isso poder-

se-ia usar comunicações do tipo todos-para-todos, mas estas são bastantes onerosas do

ponto de vista do tempo de execução do algoritmo. Optou-se portanto pela comunicação

de forma iterativa sobre um anel (ring), como mostrado na Figura 5.2

Figura 5.2: Comunicação em anel entre as tarefas do algoritmo paralelo competitivo

Na primeira iteração do processo de comunicação, cada tarefa calcula e armazena o

erro referente à sua partição de dados e seu conjunto de ganhos sinápticos, transmitindo

posteriormente o conjunto de ganhos e o valor do erro para a tarefa vizinha, no sentido

de percurso do anel. Na segunda iteração, cada tarefa calcula o erro referente ao conjunto

de treinamento recebido, armazena esse valor e transmite o conjunto de ganhos e todos

os erros armazenados e recebidos na iteração anterior. As outras iterações sobre o anel

procedem da mesma forma até que todos os conjuntos de ganhos sinápticos tenham sido

enviados/recebidos.
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5.3 Estudo de Caso

Este estudo de caso tem como objetivo ressaltar as qualidades e inconvenientes das

principais ferramentas utilizadas para análise de desempenho. As aplicações que serviram

de base para esta análise foram descritas na seção 5.2.

5.3.1 Metodologia Utilizada

Na análise de desempenho, as aplicações foram executas sob os ambientes de troca de

mensagens MPICH e LAM. As aplicações são denominadas neuralDBDbp, para o algo-

ritmo paralelo tradicional, e np661 para a algoritmo paralelo competitivo. Cada aplicação

foi compilada e instrumentalizada de acordo com os requisitos e particularidades dos ambi-

entes de troca de mensagem e das ferramentas de análise de desempenho. Estas aplicações

foram compiladas, linkeditadas e executadas num cluster do tipo Beowulf composto por

16 nós, um nó principal e 15 nós escravos. Para os fins de análise propostos, foram co-

letadas informações sobre a execução em 4, 8 e 12 nós processadores. A execução sob

12 nós processadores será utilizada como padrão, afim de simplificar a análise. Entre-

tanto, sempre que necessário, serão evidenciadas informações das execuções com 4 e 8

processadores.

Foram coletados dados de desempenho do tipo tracing e profiling. Estes dados foram

instrumentalizados no ńıvel do código fonte, compilador, bibliotecas e linkeditor. Quanto

as ferramentas utilizadas, pode-se dividi-las em dois grupos:

• ferramentas para a instrumentação e,

• ferramentas para análise de desempenho.

Análise Sob o Ambiente de Troca de Mensagem LAM

Para a análise das aplicações, foram gerados dados de desempenho utilizando-se da

interposição de bibliotecas encapsuladas e os dados gerados foram analisados pelo XMPI

[LAM02]. Além disso, foi utilizado a passagem de parâmetros ao compilador (-pg) para

geração e visualização de dados de profiling compat́ıveis com Gprof. O Gprof é uma

ferramenta de análise de dados de profiling de aplicações puramente seqüenciais, podendo

ser considerado um caso particular do Pprof discutido no Caṕıtulo anterior.
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XMPI Foi utilizado para a execução, geração dos dados de desempenho do tipo tra-

cing e visualização dos mesmos. A Figura 5.3 mostra uma fração da execução onde

está acontecendo muita atividade do MPI: as linhas brancas representam a comu-

nicação entre os nós. As faixas em vermelho, representam atividades exclusivas

do MPI, enquanto que as faixas em verde, representam computação fora do MPI.

Este algoritmo, como já foi mencionado anteriormente na Seção 5.2, tem o perfil de

comunicação do tipo um-para-todos e de todos-para-um. O instante da execução

considerado retrata exatamente isto, ou seja, comunicação em excesso. Além disso,

não existe interposição de comunicação com computação. Este algoritmo é extre-

mamente dependente da largura de banda da rede de comunicação do cluster. A

aplicação paralela modificada, np661, utiliza-se do paradigma de troca de mensa-

gem baseado na topologia em anel, gerando um volume menor de comunicações.

A Figura 5.4 mostra um instante da execução onde está havendo bastante ativi-

dade relacionada a comunicação. Porém, existe a interposição de comunicação e

computação, melhorando o grau de paralelismo da aplicação. Também é posśıvel

visualizar o funcionamento do esquema em anel, onde cada nó se comunica apenas

com seu nó vizinho. O XMPI ainda disponibiliza outros gráficos para auxiliar na

análise de desempenho das aplicações paralelas, entretanto, os mesmos não forne-

cem informações de forma simples. O XMPI ainda não está num patamar aceitável

com relação a sua facilidade de uso, principalmente na interface homem/máquina,

ou seja, precisa melhorar muito no sentido de se tornar uma ferramenta poderosa e

com informações de fácil entendimento. No que diz respeito a quantidade e/ou qua-

lidade das ferramentas dispońıveis para a implementação LAM, esta deixa muito

a desejar quando comparada com a implementação MPICH, visto que existe um

grande diversidade de ferramentas compat́ıveis com a última.
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Figura 5.3: Gráfico da linha de tempo da aplicação neuralDBDbp

Figura 5.4: Gráfico da linha de tempo da aplicação np661
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Gprof É uma ferramenta para visualização de dados de profiling, entretanto não pode

ser utilizada para a análise de programas paralelos. Aqui ela foi empregada para

acompanhar apenas a instância da aplicação no nó master. Ela não consegue

monitorar as funções do MPI, mas dá para coletar informações relativas ao tempo de

execução, uma vez que a última tarefa a se terminar é executada neste nó. O Gprof

apenas consegue monitorar as funções de mais baixo ńıvel, tais como chamadas

do sistemas e instruções, entre outros. A Listagem 5.1 mostra a sáıda do Gprof

para máquina master durante a execução em 12 nós. As funções que aparacem na

Listagem 5.1 são referentes à aplicação bem como outras funções de baixo ńıvel que

compõem as funções do MPI. Basicamente esta Listagem mostra à quantidade de

tempo total que programa gastou executando cada função. Por ultimo uma breve

descrição de cada campo da das Listages 5.1 e 5.2 :

• % time - É a contribuição, em termos percentuais, de cada função para o

tempo de execução total.

• cumulative seconds - É total de segundo acumulados gasto na execução

da função, mais o tempo de gasto em todas as funções acima da mesma na

Listagem.

• self seconds- É o número de segundos contabilizados exclusivamente por esta

função.

• calls - É o número total das vezes que a função foi chamada.

• self ms/call - Representa o número médio de milisegundos gastos nesta

função por chamada.

• total ms/call - Representa o número médio de milisegundos gastos nesta

função e nas outras funções, chamadas pela a mesma, por chamada.

• name - Nome da função.
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Listagem 5.1 - Profiling originado pelo Gprof para aplicação neuralDBDbp

Each sample counts as 0.01 seconds.

% cumulative self self total

time seconds seconds calls ms/call ms/call name

39.19 10.70 10.70 170904576 62608.04 62608.04 indice

32.12 19.47 8.77 main

25.75 26.50 7.03 162864532 43164.71 43164.71 indiceS

2.75 27.25 0.75 lam_copyrev8

0.07 27.27 0.02 _tcp_fastsend

0.04 27.28 0.01 MPI_Recv

0.04 27.29 0.01 _c2c_envl_cmp

0.04 27.30 0.01 sread

As observações feitas para a Listagem 5.1 são também aplicáveis a Listagem 5.2, diferindo

apenas no tempo de execução, que aqui é de 10 segundos e na quantidade de funções ras-

treadas que são apenas 03.

Listagem 5.2 - Profiling originado pelo Gprof para aplicação emphnp661

Each sample counts as 0.01 seconds.

% cumulative self self total

time seconds seconds calls ms/call ms/call name

41.47 4.45 4.45 main

35.69 8.28 3.83 64017370 59827.51 59827.51 indice

22.83 10.73 2.45 61173151 40050.25 40050.25 indiceS

Análise Sob o Ambiente de Troca de Mensagem MPICH

Para a análise das aplicações, foram coletadas informações de desempenho provenientes

das seguintes aplicações responsáveis pela instrumentação:

TAU Utilizado para geração de dados de profiling a serem analisados pelas ferramentas

Pprof e Racy. Atuou no ńıvel do código fonte, compilador e linkeditor.

MPE Utilizou-se do mecanismo de interposição de bibliotecas encapsuladas, nativas do

MPICH, para gerar dados de tracing a serem analisados pela ferramenta Jumpshot-

3. Atuou no ńıvel do código fonte, bibliotecas e linkeditor.
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VampirTrace Utilizado para geração de dados de tracing a serem visualizados pela

ferramenta Vampir. Atuou no ńıvel do código fonte e linkeditor.

Pprof Utilizado para análise dos dados de profiling gerados por passagem de parâmetros

ao compilador. Atuou apenas ao ńıvel do compilador.

Analise do dados de profiling

Inicialmente serão analisados os dados de profiling e em seguida, os dados tracing

para as duas aplicações. A Listagem 5.3 refere-se a sáıda gerada pelo Pprof para os dados

gerados na execução de 12 nós.

O Pprof mostra um resumo das principais caracteŕısticas da execução da aplicação, tais

como tempo de execução, contagem de eventos e outros. Antes de entramos na análise dos

dados, vale apena relembrar cada coluna da listagem do Prof. A primeira coluna %Time

mostra a contribuição temporal, de cada rotina monitorada, em termos percentuais. Na

coluna Exclusive e Inclusive mostram respectivamente o tempo utilizado exclusivamente

pela função monitorada e a contribuição de tempo das outras funções que, por ventura,

foram chamadas durante a execução da mesma. A coluna CALL representa o número

total de vezes que a função foi chamada. A coluna Subrs representa o número de subroti-

nas chamadas pela função. A coluna Inclusive (usec/call) representa o número médio de

microsegundos gastos nesta função por chamada. Por último, o nome da função monito-

rada.

Da Listagem 5.3, que mostra apenas a atividade do nó 0, pode-se notar que o programa

neuralDBDbp comunica em excesso, pois a instrução MPI Recv(), que é ligada à comu-

nicação entre processadores, contribui com aproximadamente 100% do tempo de execução

total. Além disso, a segunda parte da Listagem 5.3, mostra o mapeamento das trocas de

mensagens entre o nó 0 e os demais nós nós resultando um total de 927 mensagens por nó

totalizando 10197 mensagens trocadas com todos os nós (isto é devido estrutura do tipo

fork-and-join). Este mesmo resultado, é mostrado de formas simples, através de gráfico

de barras gerada no Racy, Figura 5.5. No Racy o gráfico mostra o mapa da execução

para todos os nós. Também é posśıvel analisar cada nó individualmente, como mostra a

Figura 5.6. A Figura 5.7 mostra o mapa das comunicações entre o nó 0 e o demais nós.

Por último, as siglas n,c,t que aparecem na Figura 5.5 significam NODE, CONTEXT

e THREAD respectivamente.
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Listagem 5.3 - Listagem da atividade do nó 0, gerada pelo Pprof para a aplicação

neuralDBDbp executada em 12 nós.

NODE 0;CONTEXT 0;THREAD 0:

---------------------------------------------------------------------------------------

%Time Exclusive Inclusive #Call #Subrs Inclusive Name

msec total msec usec/call

---------------------------------------------------------------------------------------

100.0 3:32.567 3:32.567 10197 0 20846 MPI_Recv()

1.2 2,612 2,612 10197 0 256 MPI_Send()

0.4 931 931 1 39 931703 MPI_Init()

0.0 13 13 1 5 13025 MPI_Finalize()

0.0 12 12 1858 0 6 MPI_Wtime()

0.0 0.06 0.06 1 0 60 MPI_Keyval_create()

0.0 0.017 0.017 6 0 3 MPI_Type_contiguous()

0.0 0.016 0.016 5 0 3 MPI_Type_struct()

0.0 0.014 0.014 8 0 2 MPI_Attr_put()

0.0 0.014 0.014 11 0 1 MPI_Type_commit()

0.0 0.01 0.01 5 0 2 MPI_Keyval_free()

0.0 0.005 0.005 4 0 1 MPI_Errhandler_set()

0.0 0.004 0.004 4 0 1 MPI_Attr_get()

0.0 0.002 0.002 1 0 2 MPI_Comm_size()

0.0 0.001 0.001 1 0 1 MPI_Comm_rank()

---------------------------------------------------------------------------------------

USER EVENTS Profile :NODE 0, CONTEXT 0, THREAD 0

---------------------------------------------------------------------------------------

NumSamples MaxValue MinValue MeanValue Std. Dev. Event Name

---------------------------------------------------------------------------------------

1.02E+04 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to all nodes

0 0 0 0 0 Message size sent to node 0

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 1

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 10

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 11

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 2

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 3

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 4

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 5

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 6

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 7

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 8

927 1.058E+04 4 7057 4987 Message size sent to node 9

---------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 5.5: Profiling da execução em 12 nós Figura 5.6: Detalhes da execução do nó 0

Figura 5.7: Representação gráfica do mapeamento das trocas de mensagens entre o nó 0

e o demais nós
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De acordo com a Figura 5.5, nota-se que há um bom equiĺıbrio de cargas entre os nós.

Ou seja, todos os nós têm praticamente o mesmo perfil de comunicação e computação,

com uma pequena variação apenas no nó 8 (Figura 5.5 - n,c,t 7,0,0). Entretanto, a

aplicação está com comunicação em excesso, resultando num desempenho degradado do

ponto de vista do paralelismo.

Outro fator relevante é que esta aplicação foi instrumentada para acompanhar ex-

clusivamente o MPI, não sendo feito referência as outras funções que fazem parte da

mesma. Este resultado mostra que, dentre todas as funções do MPI utilizadas, a função

MPI Recv() predominou durante toda a execução. Entretanto, não é posśıvel saber

quanto tempo foi gasto apenas comunicando ou apenas computando. Este tipo com-

paração será facilmente mostrada quando forem utilizadas as ferramentas de análise dos

dados de tracing.

A Listagem 5.4 e as Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 a seguir, refere-se a sáıda gerada pelo Pprof

e Racy para os dados gerados na execução de 12 nós da aplicação np661. Da Listagem 5.4

e das Figuras 5.8 e 5.9, pode-se notar que em termos percentuais, a função MPI Recv()

atinge aproximadamente 100% do tempo de execução, entretanto, em valores nominais o

tempo da execução é muito menor quando comparado ao da aplicação anterior. Outro

dado importante é o número de ocorrência da função MPI Recv(), da ordem de 100

vezes menor em relação a aplicação anterior (10197 ocorrências no nueralDBDbp contra

105 ocorrências do np661 ). Estes dados apontam para uma maior eficiência do algoritmo

baseado em anel. Com relação ao perfil das comunicações entre os nós, ainda na listagem

citada e na Figura 5.10, comprova-se a menor incidência de comunicação, pois o nó 0

comunica-se apenas com o nó 1 originando 105 mensagens, enquanto que no algoritmo

que usa a estrutura do tipo fork-and-join, o número de mensagens originadas é 11 x

927 = 10197 mensagens. Isto ocorre em função desta estrutura de comunicação fork-and-

join. Estas conclusões ficarão melhor evidenciadas quando for analisado o comportamento

dinâmico da aplicação.
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Listagem 5.4 - Listagem da atividade do nó 0, gerada pelo Pprof para a aplicação
np661 executada em 12 nós.

NODE 0;CONTEXT 0;THREAD 0:

---------------------------------------------------------------------------------------

%Time Exclusive Inclusive #Call #Subrs Inclusive Name

msec total msec usec/call

---------------------------------------------------------------------------------------

100.0 9,789 9,789 105 0 93230 MPI_Recv()

12.6 1,229 1,229 1 39 1229235 MPI_Init()

12.3 1,204 1,204 1 5 1204814 MPI_Finalize()

0.2 16 16 105 0 154 MPI_Send()

0.0 0.307 0.307 16 0 19 MPI_Wtime()

0.0 0.061 0.061 1 0 61 MPI_Keyval_create()

0.0 0.02 0.02 5 0 4 MPI_Type_struct()

0.0 0.019 0.019 8 0 2 MPI_Attr_put()

0.0 0.014 0.014 6 0 2 MPI_Type_contiguous()

0.0 0.013 0.013 5 0 3 MPI_Keyval_free()

0.0 0.011 0.011 1 0 11 MPI_Comm_rank()

0.0 0.011 0.011 11 0 1 MPI_Type_commit()

0.0 0.005 0.005 4 0 1 MPI_Errhandler_set()

0.0 0.004 0.004 4 0 1 MPI_Attr_get()

0.0 0.001 0.001 1 0 1 MPI_Comm_size()

---------------------------------------------------------------------------------------

USER EVENTS Profile :NODE 0, CONTEXT 0, THREAD 0

---------------------------------------------------------------------------------------

NumSamples MaxValue MinValue MeanValue Std. Dev. Event Name

---------------------------------------------------------------------------------------

105 1.058E+04 4 3685 4984 Message size sent to all nodes

0 0 0 0 0 Message size sent to node 0

105 1.058E+04 4 3685 4984 Message size sent to node 1

0 0 0 0 0 Message size sent to node 10

0 0 0 0 0 Message size sent to node 11

0 0 0 0 0 Message size sent to node 2

0 0 0 0 0 Message size sent to node 3

0 0 0 0 0 Message size sent to node 4

0 0 0 0 0 Message size sent to node 5

0 0 0 0 0 Message size sent to node 6

0 0 0 0 0 Message size sent to node 7

0 0 0 0 0 Message size sent to node 8

0 0 0 0 0 Message size sent to node 9

---------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 5.8: Profiling da execução em 12 nós Figura 5.9: Profiling para o nó 0

Figura 5.10: Representação gráfica do mapeamento das trocas de mensagens entre o nó

0 e o demais nós
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Análise do dados de Tracing

A partir deste ponto, vai-se estudar o comportamento dinâmico das aplicações, através

de algumas ferramentas de análise de dados de desempenho do tipo tracing que são

compat́ıveis com o MPICH. Dentre as três ferramentas nativas do MPICH dispońıveis para

análise visual do desempenho o Upshot, Jumpshot-2 e o Jumpshot-3. Estas ferramentas

diferem apenas no tipo de arquivo de dados de desempenho que são capazes de processar.

Para a análise foi usado apenas o Jumpshot-3, compat́ıvel com o formado SLOG. A

ferramenta fornece um gráfico de linha de tempo onde são mostrados todos os eventos

que ocorreram durante a execução. Este tipo de gráfico possibilita ao usuário uma visão

de como os nós se comportaram na execução.

Figura 5.11: Gráfico da linha de tempo da execução do neuralNBNbp

A Figura 5.11 mostra o gráfico da linha de tempo de um instante da execução, em

zoom, onde o eixo x representa o tempo e no eixo y estão representados os nós. Na

figura pode-se destacar, entre os instantes t=0.7970 e t= 0.9109, todos os demais nós

estão comunicando-se com o nó 0. Como é de se esperar, há uma grande predominância

da função MPI Recv(), mostrada em verde. Esta comunicação satisfaz as necessidades

do algoritmo fork-and-join. Tais informações já haviam sido mencionadas na análise

dos dados de profiling, entretanto, neste caso, pode-se saber claramente o que estava

ocorrendo em cada instante da execução, ou seja, é posśıvel saber onde, quando a
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Figura 5.12: Estat́ıstica relacionada com

MPI Recv

Figura 5.13: Estat́ıstica relacionada com

MPI Send

troca de mensagem ocorreu e quanto tempo a mesma durou. Além da dinâmica da

execução também é posśıvel obter uma estat́ıstica básica e uma distribuição da duração

de um determinado estado. Para isso é preciso apenas clicar em um dos eventos que

estão dispońıveis na legenda, por exemplo, RECV, em verde ou SEND, em azul. As

Figuras 5.12 e 5.13, mostram exatamente a estat́ıstica e a distribuição para o SEND

e o RECV. Pode-se notar que, nesta janela de visualização, ocorram 596 instâncias do

MPI Recv contra 603 do MPI Send. Além disso, o histograma das Figuras 5.12 e 5.13

mostram a distribuição estat́ıstica de cada função ao longo desta janela de observação.

A aplicação np661 tem um comportamento completamente diferente em relação à

aplicação neuralDBDbp. Através da análise visual da distribuição estat́ıstica da execução

das duas aplicações, pode-se notar que as mesmas têm perfis de comunicação completa-

mente diferentes, como observado nas 5.12 e 5.13, que mostram a distribuição estat́ıstica

da aplicação neuralDBDbp, em termo de MPI Send e MPI Recv, enquanto que as Fi-

guras 5.14 e 5.15 mostram o mesmo para a aplicação np661. A Figura 5.16 evidencia as

caracteŕısticas da comunicação em anel da aplicação np661 e seu alto grau de paralelismo

comprovando sua eficiência em relação a outra aplicação, ou seja, muita computação e

pouca comunicação. A ferramenta JumpShot deixa muito a desejar com relação a análise

de desempenho de programas paralelos, pois a mesma só fornece três ambientes para

análise: a distribuição estat́ıstica da dinâmica da execução segundos as funções do MPI,

distribuição estat́ıstica de uma função qualquer do MPI e o gráfico da linha de tempo onde
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é posśıvel acompanhar a dinâmica da execução. Ela também só acompanha as funções

espećıficas do MPI, não relatando de forma direta informações sobre as outras funções

que compõem a aplicação. As informações, na maioria das vezes, são obtidas através da

interpretação dos gráficos, não estando dispońıveis de forma expĺıcita.

Figura 5.14: Distribuição estat́ıstica da exe-

cução da aplicação neuralDBDbp

Figura 5.15: Distribuição estat́ıstica da exe-

cução da aplicação np661

Figura 5.16: Gráfico da linha de tempo da execução de np661
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A ferramenta Vampir, que trabalha com dados do tipo tracing, fornece uma infinidade

de informações da execução da aplicação paralela. Além da dinâmica da execução, fornece

várias informações em forma de tabelas, gráficos de barras, gráficos do tipo pizza. Fornece

informações que geralmente só são encontradas nas ferramentas que trabalham com dados

de profiling.

Com o Vampir, será feito um estudo comparativo entre as aplicações em questão. Ini-

cialmente serão evidenciadas as informações caracteŕısticas de uma ferramenta de análise

profiling. Por último, serão avaliada as caracteŕısticas dinâmicas das execuções.

As Figuras 5.17 e 5.18 mostram o mapa das comunicações para as duas aplicações,

neuralDBDbp e np661. Este gráfico retrata a estat́ıstica das mensagens em forma de uma

matriz, onde as linhas e colunas representam os processos. Na Figura 5.17 o processo

0 (processador 0) troca mensagem com todos os processos ressaltando a comunicação

excessiva do algoritmo fork-and-join, enquanto que a Figura 5.18 mostra que cada processo

se comunica com seu processo adjacente caracterizando o perfil do algoritmo em anel.

Estas duas Figuras mostram a mesma informação fornecida nas Listagem 5.3 e 5.4 e nas

Figuras 5.7 e 5.10.

Figura 5.17: Mapeamento das trocas de

mensagens entre os nós na execução da

aplicação neuralDBDbp

Figura 5.18: Mapeamento das trocas de

mensagens entre os nós na execução da

aplicação np661

As Figuras 5.19 e 5.20 mostram a árvore de chamada das funções. Este gráfico da

chamada retrata quanto tempo foi gasto em cada função e nas funções filhas (que são

chamadas pela função principal). Além disso, mostram também o número de ocorrências
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das mesmas. Estas informações estão coerentes com as informações coletas pelo TAU

através do Pprof e Racy. Por exemplo, foi observada através das Listagens 5.3 e 5.4 a

quantidade de vezes que a função MPI Recv foi chamada nas duas aplicações, 10197

para neuralDBDbp e 105 para np661. Estas informações estão presentes na árvore de

chamadas de forma expĺıcita. Com a árvore de chamada é posśıvel identificar qual ou

quais funções estão contribuindo excessivamente para a formação do tempo de execução

total. Além disso, pode-se identificar se esta contribuição é de responsabilidade da função

principal ou de suas funções filhas.

Figura 5.19: Arvore de chamada das

funções da aplicação neuralDBDbp

Figura 5.20: Arvore de chamada das

funções da aplicação np661

As Figuras 5.21 e 5.22 mostram o tempo de execução total e também o tempo de

execução para cada nó individual. Esta também é uma informação t́ıpica das ferramentas

de análise profiling.

As Figuras 5.23 e 5.24 mostram em gráficos com forma de pizza a atividade da

aplicação, onde, em verde tem-se a contribuição espećıfica da aplicação no tempo total

de execução e em vermelho a contribuição das funções do MPI. Além disso, este gráfico

serve para a verificação do balanceamento das cargas sobre os nós. Este gráfico pode ser

melhorado, como mostrado nas Figuras 5.25 e 5.26, detalhando as contribuições de cada

função do MPI.
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Figura 5.21: Profiling da execução da

aplicação neuralDBDbpe

Figura 5.22: Profiling da execução da

aplicação np661

Figura 5.23: Gráfico de atividade da

aplicação neuralDBDbpe

Figura 5.24: Gráfico de atividade da

aplicação np661
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Figura 5.25: Gráfico de atividade do MPI

na aplicação neuralDBDbp

Figura 5.26: Gráfico de atividade do MPI

na aplicação np661

5.4 Conclusões do Caṕıtulo 5

Com este estudo de caso foi posśıvel mostrar em detalhes as potencialidades das fer-

ramentas de coleta e análise de desempenho.

Com relação as aplicações analisadas pode-se notar claramente que o diferencial está

no algoritmo utilizado na troca de mensagens entre processos. A aplicação neuralDBDbp

mostrou-se ineficiente, por comunicar-se em excesso e tornando-se dependente da largura

de banda dispońıvel. Por outro lado, a aplicação np661, mostrou-se extremamente efi-

ciente quando comparada com a outra aplicação em questão. Notou-se também que a

mesma passa a maior parte do tempo processando, e mesmo quando está comunicando

consegue intercalar computação com comunicação. Do estudo de caso pode-se concluir

que a análise de desempenho mostra claramente os pontos de estrangulamento e melhorias

advindas da modificação do algoritmo de solução do problema.

Com relação as ferramentas utilizadas pode-se concluir que Vampir superou as demais

ferramentas de visualização. Da mesma forma, TAU mostrou-se o mais completo no

processo de instrumentação. Além disso, o uso da ferramenta Vampir permite verificar

de forma direta a relação tempo de computação/tempo de comunicação.



Conclusões e Considerações Finais

Neste trabalho foi apresentado inicialmente um estudo das principais caracteŕısticas

da computação paralela distribúıda, sendo enfatizada a arquitetura baseada em clus-

ters, principalmente os constrúıdos com equipamentos facilmente encontrados no mer-

cado de massa, tais como o cluster Beowulf, que possibilitam uma excelente relação

custo/desempenho.

A construção da máquina paralela foi um grande desafio devido a complexidade da

mesma e de um grande volume de trabalho e dedicação exigidos, aliada a pequena do-

cumentação existente. Inicialmente foram testadas algumas distribuições do Linux que

otimizaram o processo de instalação, entretanto as mesmas, depois de instaladas, funcio-

navam como uma espécie de caixa preta, com isso dificultado o entendimento da toda

a dinâmica envolvida em uma máquina paralela. Numa segunda etapa, resolveu-se optar

por uma instalação totalmente manual com objetivo de agregar conhecimento e também

descobrir oportunidade para trabalhos futuros. Esta máquina paralela constitui-se num

marco ZERO na elaboração deste trabalho, logo, tornado-se a contribuição inicial deste

trabalho e também proporcionado pelo menos mais duas dissertações de Mestrados e duas

Teses de Doutorado que estão em andamento.

Os caṕıtulos 4 e 5 apresentaram a maior contribuição deste trabalho, através do deta-

lhamento das principais ferramentas utilizadas na coletas de dados de desempenho gerando

dados do tipo tracing e profiling, aliado como os posśıveis locais onde se pode obter es-

tas informações através de um paradigma da instrumentação multińıvel apresentados no

Caṕıtulo 3. Além disso, o estudo de caso, veio ressaltar as principais caracteŕısticas das

ferramentas utilizadas, bem como mostrar que a análise de desempenho apontou clara-

mente os pontos de estrangulamento e melhorias advindas da modificação do algoritmo

de solução do problema.

A ferramenta Vampir superou as demais ferramentas de visualização. Da mesma

forma, TAU mostrou-se o mais completo no processo de instrumentação. Os ambientes

LAM e MPICH dispõem de uma boa capacidade de instrumentação, porém carecem de

boas ferramentas nativas de visualização de desempenho.

Acredita-se que os resultados obtidos beneficiarão desenvolvimentos futuros de aplicações

paralelas, diminuindo o tempo de desenvolvimento através do entendimento de toda a
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dinâmica envolvida no processo, auxiliando a depuração em um ambiente de troca de

mensagem. A tarefa da análise de desempenho de programas paralelos é citada, na lite-

ratura, como algo complexo e exótico, porém este trabalho também tem como objetivo

desmistificar isto, mostrando que um usuário pode utilizar uma ou mais ferramentas para

auxiliar o processo de criação. A máquina paralela é um grande nicho para trabalhos

futuros, pois pode-se explorar desde o desenvolvimento de aplicações cient́ıficas, tais como

as utilizadas no estudo de caso e aplicações para análise de desempenho. É importante res-

saltar que é necessário tornar o cluster mais dispońıvel para utilização, com isso, sugere-se

o desenvolvimento de uma aplicação para front-end, permitindo a submissão remota de

trabalhos. Por último, é interessante analisar o funcionamento do cluster sob o sistema

MOSIX.
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