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Introdução
Ambie nte de programação paralela segundo o modelo
de troca de mensagens dis ponib iliz ado em domínio
públic o.
Inic ia lmente desenvolvid o em 1989 no Oak Ridge
Natio nal Laboratory , Estados Unid os.
Perm it e que uma coleção heterogênea de
computadores ligados em rede se apresente para o
usuário como uma máquina paralela vir tual únic a.
Uma aplic ação pode ser desenvolvida em C, C++,
Fortran ou Java usando a biblioteca de fu nções do
PVM.
É uma fe rra menta educacio nal que permit e o ensino
de progra mação paralela mesmo sem acesso a um
computador paralelo.

Objetivos
Apl icaç ões:
Paradig mas simples e de uso corren te.
Facilid ades para depuração.
Ferramen tas gráfi cas de desenvolv imen to.

Si st emas:
Suporte para div ersas arquite tu ras.
Facilid ade de instala ção, operação e
admin istr ação.
Algorit mos e protocolos efi ciente s e
res is te nte s a fa lhas.

Características do PVM
Pode ser instalado por qualquer usuário.
Pode ser parti lh ado entre usuário s.
Fácil de config urar atr avés do seu próprio
arquivo host.
Config urações de usuários podem se sobrepor
sem confl it os.
Fácil de escrev er programas atr avés de uma
inte rfa ce de tr oca de mensagens padrão.
Suporta C, FORTRAN e Java.
Múlt iplas apli cações podem rodar em um
únic o PVM.
Pacote pequeno, requer apenas alguns
Mbyte s.

Características do PVM
A bib liote ca de fu nções do PVM ofe rece
fa cil idades para:
Cri ar e termin ar tarefa s (processos Unix) a serem
executadas em paralelo;
Confi gurar a máquina virtu al, adicio nando ou
elim in ando hosts (elementos de processamento);
Envio e recepção de mensagens entre tarefas em
div ersos fo rmatos.

A comunic ação através de mensagen s uti liza
buffe rs e operações de codific ação e
decodifi cação (packing/unpackin g)  to rna
possív el o uso de sis temas heter ogêneo s.

Heterogeneidade
PVM su po rta h eterogen eid ade em t rês
níveis :
Aplicação: Subta refa s podem explorar a
arquite tu ra que melhor se adapte ao seu
problema.
Máquina: Computa dores com difer ente s
fo rmato s de dados, arquite tu ras e siste mas
operacionais.
Redes: Dife rente s tip os de redes (FDDI,
Eth ernet, Token Rin g).

Onde o PVM roda?
P VM - AR CH
AFX8
ALPHA
BAL
BFLY
BSD386
CM2
CNVX
CRAY
HP300
HPPA
I860
IPSC2
KSR1

M áquina
Alliant FX/8
DEC Alpha
Sequent Balance
BBN Butterfly
80386/486 PC
Thinking Machines
Convex C-series
C-90, YMP, T3D
HP-9000 model 300
HP-9000 PA-RISC
Intel iPSC/860
Intel iPSC/2 386
Kendall Square KSR-1

Onde o PVM roda?
P VM - AR CH
LINUX
NEXT
PMAX
RS6K
SGI
SGI5
SGIMP
SUN4
SUN4SOL2
SYMM
U370
UVAX
WINDOWS

M áquina
Intel x86 PC
NeXT
DECstation 3100, 5100
IBM/RS6000
Silicon Graphics IRIS
Silicon Graphics IRIS
SGI multiprocessor
Sun 4, SPARCstation
Sun 4, SPARCstation
Sequent Symmetry
IBM 370
DEC MicroVAX
Intel x86/PC
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O Sistema PVM
O si st ema PVM é co mpo sto de:
pvmd - um daemon;
libpvm - a bib liotec a de fu nções do pvm;
console - interfa ce entre o usuário e o
siste ma;
aplicação - programa do usuário.

PVM em operação

PVM em Operação
Processo 1
Pvmd1
Sun

Pvmd3
HP/UX

Processo 4

Processo 2
Pvmd2
Linux

Processo 3
UDP
TCP
TCP

pvmd
Pvmds são processos que exec uta m em
“background”, no modo usuário , e são
responsávei s pel a construção da máquin a
virtual e pela realiz ação da comunic ação
entr e as tarefa s nos div ersos hospedeiros.
Em cada hospedeiro da máquina virtu al há
um pvmd sendo executado, que é responsável
por auten tic ar as ta refa s e ex ecuta r
proces sos no hospedei ro.
O pvmd ta mbém provê det ecção de fa lhas e
fa z o roteamento das mensagens, e é mais
robusto que as aplicações.

Arquitetuta do PVM

Modelo de Computação

Nomenclatura PVM
Hospedeiro: O computa dor, ta mbém chamado
de nó.
Máquina Virtual: Uma meta -máquin a
composta de um ou mais hosts.
Proces so: Um programa em exec ução com
dados, pilha, etc .
Tarefa : Um proces so no ambiente pvm.
pvmd: O daemon do ambien te pvm.
Mensagem: Uma lis ta orden ada de dados
envia da de uma ta refa para outr a.
Grupo: Uma lista ordenada de ta refa s que
recebe um nome sim bólico.

Conceitos de Programação
Existe m algumas estr utu ras que são comuns a
todo programa PVM escrit o em C.
Todo programa PVM deve in cluir o arquiv o
com os “headers” da bib li oteca PVM.
Isto pode ser fe ito colocando-se a seg uin te
direti va no in ício do programa:
#include "pvm3.h"
A primeira função PVM chamada por um
programa deve ser:
info = pvm_mytid()

Conceitos de Programação
Esta fu nção serve para in corporar o processo
no ambiente PVM e reto rna um inteir o ou um
valor negativo se ocorrer um erro.
Ao fin al de um programa PVM deve ser
chamada a seguinte rotin a:
pvm_exit()
Para se escrever um programa paralelo,
as tarefas devem ser executadas em
processadores distintos. Isso pode ser
feito com o uso da rotina:
pvm_spawn()

Conceitos de Programação
Um exemplo típico de uma chamada para
essa rotina é mostrado a seguir:
numt = pvm_spawn("my_task", NULL,
PvmTaskDefault, "", n_task, tids)
Essa chamada dispara n_task cópias do
programa “my_task” nos computadores
que o PVM escolher.
O número real de tarefas disparadas é
retornado pela rotina para numt.
O identificador de cada tarefa disparada é
retornado no vetor de inteiros “tids”.
Cada processo PVM te m um id enti fic ador
únic o chamado “task id”.

Troca de Mensagens
Para efetivamente programar em paralelo
é necessário que as diversas tarefas
possam se comunicar entre si.
No PVM isso é feito através de troca de
mensagens.
Quando for necessário enviar uma
mensagem da tarefa A para a tarefa B, a
tarefa A deve antes chamar a rotina:
pvm_initsend( )
Esta chamada lim pa o conte údo do “buff er” e
especifi ca a codifi cação da mensagem

Troca de Mensagens
Um uso típic o para essa roti na é:
bufid=pvm_initsend(PvmDataDefault)
Depois da in iciação, a ta refa que vai enviar a
mensagem dev e colocar os dados a serem
envia dos no “buffe r” de envio de mensagens.
Isso é fe ito com a fa míli a de rotin as:
pvm_pack()
Que é uma fu nção do ti po “prin tf” para
empacotar div ersos tip os de dados.

Troca de Mensagens
Depois que os dados tiverem sido
empacotados no buffer de envio, a
mensagem está pronta para ser enviada.
Isto pode ser feito com uma chamada
para a rotina
info=pvm_send(tid, msgtag)
Que enviará os dados para o processo
com o “task id” igual a tid, com um “tag”
para identificar a mensagem com um
valor inteiro, no caso msgtag.

Troca de Mensagens
A ta refa que estiv er receb en do a men sagem
fa z uma chamada para
pvm_recv()
Por exem plo :
bufid=pvm_recv(tid, msgtag)
Irá esperar por uma mensagem da ta refa
“ti d”, com um id enti fic ador “msgta g”.
O valor de -1 pode ser especifi cado ta nto
para “ti d” como “msgtag”, signifi cando
qualquer um.

Troca de Mensagens
A rotin a
pvm_unpack()
Faz a função inversa de pvm_pack() e é
uti liz ada para reti rar os dados do buffer de
recepção.
Todos os dados dev em ser desem pacota dos
exatamente na mesma ordem em que fo ram
empacotados.
Note que as estr uturas em C devem ser
empacotadas elemento por elemento .

Troca de Mensagens - Modelo
Processo 1

Processo 2

x

send(&x, 2);

y

Movimento
dos Dados
recv(&y, 1);

Comunicação Síncrona
Roti nas somente reto rnam quando a
transfe rência da mensagem fo i completa da.
Não necessit a de buffe r para armazenar a
mensagem:
uma rotin a síncrona de envio deve esperar até que
a mensagem completa possa ser aceit a pelo
processo receptor antes de enviar a mensagem.

Uma roti na síncrona de rec ebim ento esper a
até que a men sagem que el a es tá esperando
cheg ue.
Roti nas síncronas reali zam duas ações:
transfe rem dados e sincronizam processos.
Sugere a exis tê ncia de alg uma fo rma de
proto colo de sinaliz ação.

Comunicação Síncrona
O processo que deseja envia r uma mensagem
fa z uma requisição in icial
de auto riz ação
para enviar a mensagem ao processo
des tin atário.
Depois de receber essa auto rização, a
operação de envio ( "send" ) é realiz ada.
A oper ação de envio só se complet a quando a
operação de recepção ( “rec eiv e” )
corres pondente reto rna uma mensagem de
“acknowlegement” .
Porta nto , ao se conclu ir a operação de envio,
os buffers e estr uturas de dados util izados na
comunicação podem ser reu til izados.

Comunicação Síncrona
Este modo de comunic ação é sim ples
e
seguro, contu do eli min a a possib ili dade de
haver superposiç ão entre o processamen to da
aplic ação e o processamento da transmis são
das men sagens.
Requer um proto colo de quatr o fa ses para a
sua implementa ção do la do do transmis sor:
pedido de autoriz ação para tr ansmit ir;
receb imento da autoriz ação; tr ansmis são
propriamente dita da mensagem; e
receb imento da mensagem de
“acknowledgement ”.

Comunicação Síncrona
Processo 1

Processo 2

Pede para enviar
tempo

Processo
Suspenso

send();

Confirmação
Mensagem

Ambos continuam

recv();

Comunicação Síncrona
Processo 1

Processo 2

Pede para enviar
tempo

send();

Confirmação
Mensagem

Ambos continuam

recv();

Processo
Suspenso

Comunicação Assíncrona
Bloqueante
A operação de envio ( "send" ) só reto rna o
contr ole para o processo que a chamou após
te r sido fe ita a cópia da mensagem a ser
envia da de um buffe r da aplicação para um
buffer do sis tem a operacio nal.
Porta nto , ao haver o retorno da oper ação de
envio , a apli cação está livre para reuti liz ar o
seu buffer , embora não haja nenhuma
garanti a de que a transmis são da mensagem
te nha
comple tado
ou
vá
completa r
sati sfa to riamente .

Comunicação Assíncrona
Bloqueante
A operação de envio blo queante dife re da
operação de envio síncrona, uma vez que não
é implementa do o protocolo de quatro fa ses
entre os proces sos origem e destin o.
A oper ação de rec epção ( "receive" )
bloquea nte é semelhante à operação de
recep ção síncrona, só reto rnando para o
processo que a chamou após ter concluído a
tr ansfer ência da men sagem do buffe r do
sis te ma para o buffe r especifi cado pela
aplic ação. A dife rença em rela ção a operação
de recep ção síncrona é que a mensagem de
“acknowledgement” não é enviada.

Comunicação Assíncrona
Não Bloqueante
Na primeira fa se, a operação de "send"
reto rna imed iata mente , te ndo apen as dado
início ao processo de tr ansmissão da
men sagem e a oper ação de "receiv e" ret orna
após noti fic ar a inte nção do processo de
receb er uma mensagem.
As operações de envio e recepção
propriamente dita s são reali zadas de forma
assíncrona pelo sis te ma.
O ret orno das operações de “send” e de
“receive” nada garante m e não auto riza a
reuti liz ação das estr uturas de dados para
nova mensagem.

Comunicação Assíncrona
Não Bloqueante
Na segunda fa se, é verifi cado se a operação
de tr oca de men sagens inicia da
ante riormente pel as prim iti vas "send"
e "receive" já fo i concluída.
Somen te após esta verific ação é que o
processo que realizou o envio de dados pode
alte rar com segurança sua área de dados
orig inal.
Este modo de comunic ação é o que permit e
maio r
superposição
no
te mpo
entr e
computações da apli cação e o processamento
da tr ansmissão das mensagens.

Comunicação Assíncrona
Necessit a de um buff e r para guardar a mensagem
Processo 1

Processo 2

Buffer de
mensagens
tempo

send();

recv();

Continua
o processo

Lê buffer
de mensagen

Comunicação Assíncrona
Processo 1

Processo 2

Buffer de
mensagens
tempo

send();

Continua
o processo

recv();

Continua o
processo

Programa Mestre - ola
main() {
int cc, tid, msgtag;
char buf[100];
printf(“Meu tid é t%x\n", pvm_mytid());
cc = pvm_spawn(“outro_ola", (char**)0, 0, "", 1, &tid);
if (cc == 1) {
msgtag = 1;
pvm_recv(tid, msgtag);
pvm_upkstr(buf);
printf(“de t%x: %s\n", tid, buf); }
else
printf(“Não consigo disparar o programa outro_ola\n");
pvm_exit(); }

Programa Escravo – outro_ola
#include “pvm3.h”
main() {
int ptid, msgtag;
char buf[100];
ptid = pvm_parent();
strcpy(buf, “Olá mundo de ");
gethostname(buf + strlen(buf), 64);
msgtag = 1;
pvm_initsend(PvmDataDefault);
pvm_pkstr(buf);
pvm_send(ptid, msgtag);
pvm_exit();
}

Um Programa PVM - Makefile
DESTDIR = $(HOME)/pvm3/bin/$(PVM_ARCH)
CFLAGS = -I$(PVM_ROOT)/include
LDFLAGS = -L$(PVM_ROOT)/lib/$(PVM_ARCH)
LIBS = -lpvm3 -lsocket -lnsl
all: ola outro_ola
ola: hola.o
$(CC) -o ola ola.o $(LDFLAGS) $(LIBS)
outro_ola: outro_ola.o
$(CC) -o outro_ola outro_ola.o $(LDFLAGS) $( LIBS )
clean:
rm -f ola outro_ola ola.o outro_ola.o
install:
cp outro_ola $(DESTDIR)
cp ola $(DESTDIR)

Manuais
pvm_spawn:
http://www.csm.ornl.gov/pvm/man/pvm_spawn.3PVM.html
pvm_initsend:
http://www.csm.ornl.gov/pvm/man/pvm_initsend.3PVM.html
pvm_recv:
http://www.csm.ornl.gov/pvm/man/pvm_recv.3PVM.html
pvm_send:
http://www.csm.ornl.gov/pvm/man/pvm_send.3PVM.html

Um Programa PVM – Fonte Único
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <pvm3.h>
void main() {
int mytid, parent;
mytid = pvm_mytid();
parent = pvm_parent();;
if (parent == PvmNoParent)
master();
else
slave();

Um Programa PVM – Fonte Único
void master(){
int tids[3], numt;
pvm_catchout(stdout);
numt = pvm_spawn("bobao", NULL, PvmTaskDefault,
"", 3, tids);
printf("Abriu %d processos\n", numt);
if (numt < 0)
printf("Não abriu os processos\n");
else
printf("Eu sou o mestre.\n");
pvm_exit(); }
void slave(){
int mytid;
mytid = pvm_mytid();
printf("Eu sou o escravo %d\n", mytid); }
}

Iniciando o PVM
O co nso le i nicia o PV M c aso se ja n ecessá rio.
pvm> conf
1 host, 1 data format
HOST
DTID
ARCH
primata
40000
LINUX
pvm> add ipanema
1 successful
HOST
DTID
ipanema
80000
pvm> add joa
0 successful
HOST
DTID
joa Can't start pvmd
pvm> conf
2 hosts, 2 data formats
HOST
DTID
ARCH
primata
40000
LINUX
ipanema
80000
SUN4

SPEED
1000

SPEED
1000
1000

Estrutura de Diretórios do PVM
$PVM_ROOT
include

bin

LINUX
SUN4
HPPA

man
LINUX
SUN4
HPPA

$HOME/pvm3
lib

bin
LINUX
SUN4
HPPA

lib
LINUX
SUN4
HPPA

Comandos da Console
help

Aprese nta u ma li st a se melhante a e sta

add

Adicio nar m ais nós à m aquina v irtu al

dele te

Remover n ós d a m áquina v irt ual

rese t

Mata r t odos o s p roce sso s d a M V e xce to a(s)
conso les

quit, ^ D Sair da c onso le d eixa ndo o PV M exe cutando
halt

Sair da c onso le t ermin ando o PV M

conf

Lista r o s n ós d a m áquina v irtu al

ps -a

Lista r t odos ( -a ) o s processo s e xecuta ndo n a
MV

…

…

Comandos da Console
[add] seguid o de um ou mais nomes de hosts ,
adic io na estes hosts à máquina virt ual.
[alias] defin e ou lis ta os apelid os (alia s) dos
comandos.
[conf] lis ta a config uração da máquina vir tual
in cluindo o hostname, pvmd task id , tip o de
arquit etura e um índice de velocid ade relativ a.
[delete] seguido de um mais nomes de hosts , apaga
estes hosts da máquin a vir tual PVM. Os processos
PVMs ainda executando nessas máquinas são
perd id os.
[echo] ecoa os argumentos.
[halt] mata todos os processos PVM incluindo a
console, e deslig a a maquin a vir tual PVM. Todos os
daemons termin am sua execução.

Comandos da Console
[help] O comando help pode ser seguid o de um nome
de comando, quando então lista as opções
dis poníveis para este comando.
[id] im prim e o task id da console.
[jobs] imprim e os jobs em execução .
[kil l] pode ser util iz ado para termin ar qualquer
processo PVM.
[mstat] mostra o status dos hosts especif ic ados.
[ps -a] lis ta todos os processos atualmente na
máquina virtu al, sua localiz ação , o task-id e o task-id
do seu pai.
[pstat] mostra o “status” de um únic o processo PVM.

Comandos da Console
[quit ] termina a console, deixando os daemons e
tarefas PVM executando.
[reset] mata todos os processos PVM exceto consoles
e reseta todas as fil as de mensagens e tabelas
in te rnas do PVM. Os daemons são deix ados no estado
“id le”.
[setenv] mostra ou seta variá veis de ambie nte.
[sig] seguido por um número e um TID, envia o sin al
id entific ado pelo número para a tarefa TID.
[tra ce] seta ou mostra a máscara de tr ace de
eventos.
[unalia s] desfa z o comando alia s

Comandos da Console
[versio n] imprim e a versão do PVM em uso.
[spawn] in icia uma aplic ação PVM. As opções que
possui são as seguin tes:
[-c ount] n úmero d e t are fas; p adrão é 1.
[-h ost ] d isp are no h ost; o p adrão é q ualq uer.
[-A RCH] d isp are nos h osts c om a rquite tura d o ti po A RCH.
[-? ] h abili ta depuraçã o.
[-> ] r edire ciona sa íd a p adrão para c onso le.
[-> f ile ] r edireciona sa íd a padrão p ara arq uivo.
[-> > f ile] re dire ciona sa ída p adrão p ara a nexar ao
arquivo.
[-@ ] tr ace j ob, m ost ra sa íd a n a co nso le .
[-@ f ile ] t ra ce job, sa ída p ara a rquivo

Hostfile
O arquiv o de hospedeir os serve para
especifi car uma config uração ou parâmetr os
para cada um dos hospedeiros.
Cada hospedeiro lis tado é automati camente
adicionado a men os que seja preced ido por
&.
A seguir as opções que podem ser
encontr adas neste arquivo.

Hostfile
Op ção
lo= useri d
so=senha
dx =
ep=

Com entári o
nom e do login se
difere nte
pedirá senha
loca lizaç ão do pv m d
loca lizaç ão dos
ex ecutáveis

sp=

veloc idade re lat iva
(1 at é 1000000)

bx =

loca lizaç ão do
depurad or
dire tóri o de tra balho
nom e al tern at ivo para
IP
re quer par tida m an ual
do pvm d escravo

w d=
ip=nom e
so=m s

Defau lt
o m esm o do atual
m esm a senha
/ pv m 3/ lib
$HOM E/ pvm 3/ bin/ P
VM _AR CH
1000
pvm 3/ lib/ debugger
$HOM E

Hostfile

Controle de Processos
Identi ficando-se:
int tid = pvm_mytid (void)
Devolve o tid do processo e o in screve no PVM.

Sain do:
int info = pvm_exit (void)
Avis a ao pvm local que este processo está sain do
do ambiente.

Termin ando:
int info = pvm_kill (int tid)
Term in a a tare fa id entific ada por tid .

Controle de Processos
Cria ndo Processos:
int numt = pvm_spawn (char *task, char **argv, int
flag, char *where, int ntask, int *tids)
Cri a ntask cópia s de task e devolve o número de
tarefas inic iadas em numt e os seus id entifi cadores
em tid s .
argv é um ponteiro para uma lis ta de argumentos
para task termin ando por NULL.

Controle de Processos
• O valor de fl ag é uma soma de:
Va lor
0
1
2
4
8
16
32

Opç ão
PvmTaskDefault

Com entá rio
PVM escolhe onde iniciar os
processos.
PvmTaskHost
“where” indica o nome do host onde
bvai ser executada a tarefa.
PvmTaskArch
“where” é o nome de uma
PVM_ARCH onde vai ser executada
a tarefa.
PvmTaskDebug
Começa a tarefa sob o depurador.
PvmTaskTrace
Gera dados para conferência.
PvmMppFront
Ccomeça a tarefa no MPP front-end.
Complementa o conjunto de
PvmHostComplement hospedeiros em “where”.

Controle de Processos
int info = pvm_catchout (FILE *ff)
O padrão é que PVM escreva em stderr e stdout das
tarefas cria das no arq uiv o de re gis tro
/tmp/pvml.<uid >
Esta rotina fa z com que as tarefa s fil has chamadas
após esta chamada tenham suas saídas redir ecio nadas
para o arquivo corre spondente ao descrit or de
arquiv os ff .
A saída das tarefa s “netas” também são
redire cio nadas, desde que estas não modifi quem o
valor de PvmOutputTid.

Informações
int tid = pvm_parent (void)
Reto rn a o ti d do processo que deu part ida nesta
tarefa ou o valor PvmNoParent se a tarefa não fo i
cria da por pvm_spawn().

int dtid = pvm_tidtohost (int tid)
Reto rn a o ti d do daemon que está rodando no mesmo
hospedeir o que ti d .

Informações
int info = pvm_config (int *nhost, int *narch, struct
pvmhostinfo **hostp)
Reto rna in fo rmações sobre a máquina virtu al:
[nhost] número de hospedeir os
[narch] número de arquiteturas
[hostp] ponteiro para um vetor de estruturas do
tip o pvmhostin fo .

Exemplo de pvm_conf
#include <stdio.h>
#include "pvm3.h"
main() {
struct pvmhostinfo*hostp;
int nhost, narch, info, i;
info= pvm_config(&nhost,&narch,&hostp);
if( info==PvmSysErr )
printf(“O pvm não está respondendo");

Exemplo de pvm_conf
else{
printf("Hosts na maquina virtual.\t%d\n",nhost);
printf("Formatos de dados em uso.\t%d\n\n",
narch);
printf("Hosts em operacao\n");
printf("Nome\t\tArquitetura\t\tVelocidade\n");
for(i= 0;i<nhost;i++)
printf("%s\t\t%s\t\t\t%d\n",
hostp[i].hi_name, hostp[i].hi_arch,
hostp[i].hi_speed);
printf("\n");

Informações
int tid = pvm_tasks (int which, int *ntask, struct
pvmtaskinfo **taskp)
Reto rn a inform ações sobre as tarefa s PVM rodando na
máquina virtu al:
[which] e sp ecifica so bre q ue t are fas r eto rn am
informações, a s o pções s ão :
[0 ] toda s as tare fas
[dt id] toda s as t are fa s ro da ndo no hospe de iro do da em on
dt id
[t id] a tarefa co m ide ntificaçã o tid

[nta sk ] número de t are fas
[ta sk p] p onteiro p ara u m v etor d e e str utu ras
pvmtask info .

Configuração Dinâmica
int info = pvm_addhosts (char **hosts,
int nhost, int *infos)
int info = pvm_delhosts (char **hosts,
int nhost, int *infos)
Estas rotinas adic io nam ou reti ram os hospedeiros em
hosts da máquina virt ual.
in fo é o número de hospedeir os adic ionados ou
retira dos com sucesso.
O arg umento infos é um vetor de comprim ento nhost
que contém o estado para cada hospedeir o sendo
adic io nado ou retira do.

Sinalizando
int info = pvm_sendsig (int tid, int signum)
Esta rotina envia um sin al de número signum para o
processo de número tid .

int info = pvm_notify (int what, int msgtag, int cnt,
int *tids)
Pede que o PVM notifi que a rotin a quando os
seguintes eventos ocorrerem:
[Pv mTask Exit] ta refa sa iu;
[Pv mHost Dele te ] hosp edeir o f oi r etira do o u falhou;
[Pv mHost Add] h osp edeiro foi a dicio nado.

As mensagens para a rotin a que chamou são
enviadas com a eti queta msgtag . O vetor de ti ds diz
que tarefas monitorar quando usando TaskExit ou

Mensagens
A ordem das mensagens envia das é sempre
pres er vada.
Qualquer ta refa pode mandar mensagens
para qualq uer ta refa na máquina virtual.
Mensagens podem ser recebidas em modo
bloqueante ou não.
Suporte a fo rmato s hete rogêneos.

Ordem das Mensagens
A ordem das mensagens envia das é sempre
pres er vada.
Se tarefa 1 envia mensagem A para tarefa 2,
e em seguid a envia mensagem B para ta refa
2. A men sagem A chegará na tarefa 2 ante s
da mensagem B.
Se ambas as mensagen s chegam antes da
tarefa 2 executa r um “recei ve”, então uma
recepção com “ta g” livre sempre reto rna
prim eir o a men sagem A.

Envio das Mensagens
Envia r mensagens requer três passos:
Estabelecer um buff er
Empacotar os dados
Envia r as mensagens

Buffer de Mensagens
int bufid = pvm_initsend (int encoding)
Se o usuário está usando um único buffe r esta é a
rotin a necessári a para estabelecer um buffe r .

As opções para encoding são:
[PvmData Defa ult] - codifi cação XDR é usada
(máquin as heterogêneas).
[PvmData Raw] - nenhuma codifi cação é usada
(máquin as homogêneas).
[PvmData InPlace] - dados são tr ansfe rid os a
partir da área de dados do usuário . O usuário deve
evitar alterar os dados antes que eles sejam
envia dos.

Empacotando os dados
As rotin as de empacota mento podem ser
chamadas múlti pla s vezes em uma única
mensagem.
Estr utu ras podem ser passadas empacota ndose indiv idualmente seus elemento s.
Não há limite para a complexidade das
mensagens, mas o usuário deve
desempacotar os dados na mes ma ordem do
empacotamen to

Empacotando os dados
int info = pvm_pkbyte (char *cp, int nitem, int stride)
int info = pvm_pkcplx (float *xp, int nitem, int stride)
int info = pvm_pkdcplx (float *zp, int nitem, int stride)
int info = pvm_pkdouble (float *dp, int nitem, int stride)
int info = pvm_pkfloat (float *fp, int nitem, int stride)
int info = pvm_pkint (int *np, int nitem, int stride)
int info = pvm_pklong (int *np, int nitem, int stride)
int info = pvm_pkshort (int *np, int nitem, int stride)
int info = pvm_pkstring (char *cp)
int info = pvm_packf (const char *fmt)

Envio de Mensagens
int info = pvm_send (int tid, int msgtag)
Coloca a etiq ueta msgtag na mensagem que está no
“buffe r” ativo e a envia para a tarefa tid .

int info = pvm_mcast (int *tids, int ntask, int
msgtag)
Coloca na mensagem, que está no buff er ativ o, a
etiqueta msgtag e a envia para as tarefa s
id entific adas no vetor tid s . O veto r tem o tamanho
ntask .

Envio de Mensagens
int info = pvm_psend (int tid, int msgtag, void *vp,
int len, int type)
A rotin a empacota e envia os dados em uma só
chamada.
pvm_psend retir a len dados de tip o ty pe do buff er
apontado por vp .
Após colocar na mensagem a etiqueta msgtag a envia
para a tarefa identifi cada por tid .
pvm_psend não afeta o estado do buffe r ativo e que
está sendo usado por pvm_send.

Envio de Mensagens
PV M_STR
PV M_BYTE
PV M_SHORT
PV M_INT
PV M_FLOAT
PV M_CPL X
PV M_DOUBLE
PV M_DCPL X
PV M_LONG
PV M_USHORT
PV M_UINT
PV M_ULONG

Recebendo Mensagens
Receber mensagens requer dois passos:
Chamando uma rotin a de recebim ento, que pode
ser bloqueante ou não.
Desempacotar os dados

A rotin a de recebimento pode es colher en tre:
Aceita r qualquer mensagem;
Aceita r qualquer mensagem de uma determinada
tarefa;
Aceita r qualquer mensagem com uma determin ada
etiq ueta;
Aceita r somente mensagens de uma determin ada
tarefa com uma determin ada etiqueta.

Qualquer das roti nas de rec ebim ento pode
ser usada independente men te do méto do
uti liz ado para envia r.

Recebendo Mensagens
int bufid = pvm_recv (int tid, int msgtag)
A rotin a é bloqueante.
Esta rotina espera uma mensagem da tarefa tid com a
etiqueta msgtag .
Uma etiqueta igual a -1 indic a que qualquer etiqueta
serve e um tid igual a -1 in dic a que serão recebid as
mensagens de qualquer tarefa .

int bufid = pvm_nrecv (int tid, int msgtag)
Esta rotina não é bloqueante, caso a mensagem não
tenha chegado a tare fa continua.
Se a mensagem não chegou ain da o valor 0 é
colocado em bufid .
Caso a mensagem tenha chegado ela é colocada no
buffe r ativ o.

Recebendo Mensagens
int bufid = pvm_trecv (int tid, int msgtag, struct
timeval *tmout)
Esta rotina espera a chegada de uma mensagem por
um perí odo de tempo defin ido pela estrutura tm out .
Os campos tv _sec e tv_usec da estrutura tmout
servem para defin ir quanto te mpo a tarefa deve
espera r pela mensagem.

int bufid = pvm_probe (int tid, int msgtag)
Testa se existe alguma mensagem disponível
compatível com os arg umentos especifi cados ( tid e
msgtag ).

Sincronismo na Comunicação

Sincronismo na Comunicação
A chamada a pvm_mytid () in screve o
programa no PVM.
pvm_spawn() cria o processo escravo.
O processo mestre prepara o buffer de
transmissão e o envia para o escravo.
O processo es cravo rec ebe a mensagem
especifi cando o tid do mestr e e o mesmo ta g
usado no envio da mensagem.

Mensagens - Exemplo
#define PROCS 3
#include "pvm3.h"
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv) {
void master(), slave ();
int mytid, parent, nprocs;
nprocs = argc > 1 ? nprocs = atoi(argv[1]) : PROCS;
mytid = pvm_mytid();
parent = pvm_parent();
if (parent == PvmNoParent)
master(nprocs);
else
slave();
pvm_exit();

Mensagens - Exemplo
void slave()
{
int mytid, parenttid;
char buf[100], hostName[64];
mytid = pvm_mytid();
parenttid= pvm_parent();
gethostname(hostName, 63);
sprintf(buf, "Eu sou o escravo t%x, falando de %s.",
mytid,hostName);
pvm_initsend(PvmDataDefault);
pvm_pkstr(buf);
pvm_send(parenttid, 1);
printf("Eu sou o escravo t%x avisando que já enviei a
mensagem para t%x.
}

Mensagens - Exemplo
id master(int nprocs) {
int *tids, numt;
char buf[100];
tids = (int *) malloc (nprocs * sizeof(int));
if (!tids) pvm_exit();
pvm_catchout(stdout);
numt = pvm_spawn("bobao1", NULL, PvmTaskDefault, "",
nprocs, tids);
if (numt < 0)
printf("[Mestre] Nao abriu os processos\n");
else
printf("[Mestre] Abriu %d processos\n", numt);
printf("[Mestre] Tenho de esperar %d mensagens.\n", numt);
}

Mensagens - Exemplo
void slave()
int mytid, parenttid;
char buf[100], hostName[64];
mytid = pvm_mytid();
parenttid= pvm_parent();
gethostname(hostName, 63);
sprintf(buf, "Eu sou o escravo t%x, falando de %s.",
mytid, hostName);
pvm_initsend(PvmDataDefault);
pvm_pkstr(buf);
pvm_send(parenttid, 1);
printf("Eu sou o escravo t%x avisando que já enviei a
mensagem.\n", mytid)

Mensagens - Exemplo
void master(int nprocs) {
int *tids, numt;
char buf[100];
tids = (int *) malloc (nprocs * sizeof(int));
if (!tids) pvm_exit();
pvm_catchout(stdout);
numt = pvm_spawn(“mensagem", NULL, PvmTaskDefault,
"", nprocs, tids);
if (numt < 0)
printf("[Mestre] Nao abriu os processos\n");
else
printf("[Mestre] Abriu %d processos\n", numt);
printf("[Mestre] Tenho de esperar %d mensagens.\n",
numt);

Mensagens - Exemplo
do {
pvm_recv(-1,1);
pvm_upkstr(buf);
printf("[Mestre] Mensagem %d: %s\n", numt, buf);}
while (--numt);
do {
pvm_tasks (0, &numt, NULL);
while (numt>1);}
printf("[Mestre] Finalmente todas as tarefas filhas
terminaram. \n");
}
}

Rotinas para gerenciar vários
buffers
int bufid = pvm_mkbuf (int encoding)
A rotin a cria um novo buffe r e especifi ca o método de
codific ação usado.

int info = pvm_freebuf (int bufid)
Libera a áre a ocupada pelo buff er defin id o por bufid .

Rotinas para gerenciar vários
buffers
int bufid = pvm_getsbuf (void)
int bufid = pvm_getrbuf (void)
pvm_getsbuf (pvm_getrbuf) retorna o buffe r de envio
(recepção) ativ o.

int oldbuf = pvm_setsbuf (int bufid)
int oldbuf = pvm_setrbuf (int bufid)
pvm_setsbuf (pvm_setrbuf) estabelece o buff er de
envio (recepção), salva o estado do buffe r ativ o e
retorna o buffe r ativ o anterior identifi cado por oldbuf.

Controle de buffers - Exemplo
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include “pvm3.h”
void master(char *nome, int mytid){
int tid, numt, token = 11, bufid, buffer;
pvm_catchout(stdout);
/* Gera uma copia do programa */
pvm_spawn(nome, NULL, PvmTaskDefault, "", 1, &tid);
/* Prepara mensagem com o buffer padrao */
bufid = pvm_initsend(PvmDataDefault);
pvm_pkint(&mytid, 1, 1);

Controle de buffers - Exemplo
/* Gera um novo buffer para transmissao */
buffer = pvm_mkbuf(PvmDataDefault);
pvm_setsbuf(buffer);
pvm_pkint(&token, 1, 1);
printf("Eu sou o mestre e estou enviando %d.\n", token);
/* Envia mensagem do novo buffer */
pvm_send(tid, 1);
pvm_freebuf(buffer);
/* Volta ao buffer padrao */
pvm_setsbuf(bufid);
printf("Eu sou o mestre e estou enviando %x.\n", mytid);
pvm_send(tid, 1);

Controle de buffers - Exemplo
void slave(int parent){
int mytid, token, bufid;
mytid = pvm_mytid();
/* Recebe primeira mensagem */
bufid = pvm_recv(parent, 1);
pvm_upkint(&token, 1, 1);
printf("Recebi o valor %d.\n", token);
/* Recebe segunda mensagem */
bufid = pvm_recv(parent, 1);
pvm_upkint(&token, 1, 1);
printf("Recebi o valor %x.\n", token);

Controle de buffers - Exemplo
void main(int argc, char **argv) {
int mytid, parent;
mytid = pvm_mytid();
parent = pvm_parent();
if (parent == PvmNoParent)
master(argv[0], mytid);
else
slave(parent);
pvm_exit();

Buffer – Mais Detalhes
int bufid = pvm_probe (int tid, int msgtag)
Caso a mensagem pedid a ain da não tenha chegado
então pvm_probe retorn a bufi d = 0, caso contrário
retorna o bufid da mensagem.

int info= pvm_bufinfo (int bufid , int *bytes,
int *msgtag, int *tid)
Reto rn a msgtag, tid e número de bytes da mensagem
id entific ado por bufi d .

Buffer – Mais Detalhes
for ( ; msgtag != TAGKILL ; )
if ((bufid=pvm_probe(paitid,-1)))
{
pvm_bufinfo(bufid, &bytes, &msgtag, &tid);
switch(msgtag)
{
case TAGDADOS:
@<Espera dados do pai@>@;
@<Calcula produto escalar@>@;
@<Envia resultado para o pai@>@;
break;
case TAGKILL:
printf("Acabei, mytid e %x.\n", mytid);
break;

Roteamento de Mensagens
Normalmente as mensagens são rotea das de
uma tarefa para outra atr avés do ”pvm
daemon”.
O pvmd roteia a men sagem para o pvmd da
máquin a que conté m a ta refa destin o da
mensagem.
Esse, por sua vez , repassa a mensagem
para a ta refa local adequada.
O PVM, contu do, ofe rece rotin as para
per miti r a comunicação dir et a entr e ta refas.
Neste caso o protocolo uti li zado é o TCP.

Roteamento de Mensagens
int oldval = pvm_setopt (PvmRoute, int
val)
A fu nção pvm_setopt serve para estabelecer valore s
para uma série de parâmetros da bib lio teca PVM.
A prim eira opção sendo igual a PvmRoute diz para o
PVM como uma tarefa deve estabelecer comunic ação
com outras tarefa s.
Neste caso, a opção val indica que fo rma deve ser
estabelecida esta comunic ação.
Não há meio s de especif ic ar a form a de ro teamento
específic a para uma únic a mensagem.

Roteamento de Mensagens
• Os valores que val pode assumir são os
seguintes:

Val
PvmRouteDirect
PvmDontRoute
PvmAllowDirect (default)

Significado
Tenta estabelecer ligações
diretas e aceita pedidos de
lilgações diretas.
Não solicita e não permite
ligações diretas.
Não tenta estabelecer, mas
aceita pedidos de ligações
diretas.

Roteamento de Mensagens
Uma vez estabelecid a uma ligação dir et a
entr e ta refa s ela per manece aberta enquanto
as ta refa s estiv erem ativ as.
Uma ligação direta é usada por ambas as
tarefa s.
Se por alg um moti vo uma ligação dir et a não
puder ser esta belecida entr e ta refa s, entã o a
ligação padrão entre os daemons é util iz ada.
Existe um custo para estabel ecer ligações
direta s, e o número del as é lim it ado.

Grupos Dinâmicos
Grupos são coleç ões de ta refa s que
colaboram de uma forma mais in teg rada na
solução de proble mas.
As fu nções de grupo fo ram criadas por cim a
do PVM.
As fu nções estão em um biblio te ca
(lib gpvm3.h) sep arada que dever ser li gada
com o programa.
O pvmd não executa fu nções de grupo, que
são exec uta das por um servidor de grupos.

Grupos Dinâmicos
Qualquer ta refa PVM pode entr ar e sair de
grupos sem avis ar as outr os membros do
grupo.
Tarefa s podem enviar mensagens para grupos
dos quais não fa zem parte.
Qualquer ta refa pode chamar fu nções de
grupo a qualquer hora, com ex ceção das
fu nções pvm_lv group, pvm_b arrier e
pvm_reduce, que requerem que a ta refa seja
membro daquele grupo.

Grupos Dinâmicos
int inum = pvm_joingroup (char *nome)
A prim eira chamada para a roti na cria um grupo com
o nome apontado pela variá vel nome e põe a tare fa
no gru po.
in um é o número de entrada da tarefa no grupo.
Estes números começam em 0 e são in crementados
para cada nova tarefa que entra no grupo.
Se o número de tarefa s que deix am um grupo é maior
do que as que entram, pode haver “buracos” nessa
numeração.
Uma tarefa pode entrar em vário s grupos.

int info = pvm_lvgroup (char *nome)
Esta fu nção re tir a a tarefa do gru po in dic ado pela
variável nome.

Informações sobre Grupos
int tid = pvm_gettid (char *nome, int inum)
Reto rn a o ti d do processo que pert ence ao nome e
tem número de entra da in um .
Com esta fu nção é possível a duas tarefas
descobri re m os tid s respectivos sim plesmente se
alis tando no mesmo grupo.

int inum = pvm_getinst (char *nome, int tid)
Reto rn a o número de entrada da tarefa com tid ig ual
a tid no grupo nome .

int size = pvm_gsize (char *nome)
Reto rn a o número de membros do grupo nome .

Informações sobre Grupos
int tid, inum;
...
tid = 135;
inum = pvm_getinst("work", tid);
if (inum > 0) printf("\nInstance number of
the task identified by %d: %d", tid,inum);
...

Barreiras em Grupos
int inum = pvm_barrier (char *nome, int count)
Ao chamar pvm_barrie r( ) a tarefa é bloqueada até
que count membros do gru po tenham chamado
pvm_barrie r().
É um erro uma ta refa que não perte nce a um grupo
chamar essa fu nção.
É um erro se os arg umento s count não são idêntic os
em todas as chamadas.
Um uso comum é sua utilização após a chamada da
fu nção “join group” por cada tarefa e antes de sere m
util iz adas as operações de comunic ação coletiv as.
Isso gara nte que todas as tarefas tiveram
oportunidade de se juntar ao grupo e que as
operações coletivas te rão resultado corre to.

Barreiras em Grupos
int inum, count;
...
inum = pvm_joingroup("work");
...
/* total number of members */
count = pvm_gsize("work");
info = pvm_barrier("work", count);
if (info < 0) pvm_perror(); ...

Broadcast
Envio da mesma mensagem para todos os
proces sos.
Mult icast: en vio da mes ma mensagem para
um grupo de processos.
Processo 0
dado

Ação

Processo n-1
dado

bcast();

bcast();

buf

bcast();
Código

Processo 1
dado

Scatter
Envio de cada ele mento de uma matriz de
dados do proces so raiz para um processo
separado; o conteúdo da i-ésim a localiz ação
da matriz é envia do para o i- és imo processo.
Processo 0

Processo 1

Processo n-1

dado

dado

dado

Ação
buf

scatter();
Código

scatter();

scatter();

Gather
Um processo coleta dados de um conjunto de
proces sos.
Processo 0
dado

Processo 1
dado

Processo n-1
dado

gather();

gather();

Ação
buf

gather();
Código

Reduce
Oper ação de “gath er” combinada com uma
oper ação lógica ou arit métic a específi ca:
Ex: valore s coletados e somados pelo processo
ra iz .
Processo 0
dado

Processo 1
dado

Processo n-1
dado

reduce();

reduce();

Ação
buf

reduce();
Código

+

Mensagens para Grupos
int info = pvm_bcast (char *nome, int msgtag)
pvm_bcast() coloca a etiq ueta msgtag na mensagem
e a envia para todos os membros do grupo
excetuando a ta refa que está envia ndo, se ela é um
membro do gru po.
Membro s do grupo são todas as tarefa s que
pert encem ao grupo no momento da chamada da
fu nção.

Mensagens para Grupos
int bufid, info, inum;
char buf[50]="Broadcast"; ... /* Join a named group */
inum = pvm_joingroup("work");
... /* Initialize the send buffer */
bufid = pvm_initsend(PvmDataDefault);
/* Pack message into the buffer */
info = pvm_pkstr(buf);
/* Send the message */
info = pvm_bcast("work", 1);
if (info < 0) { pvm_perror(); pvm_exit(); return -1; } ...

Scatter
int info = pvm_scatter( void *result, void *data, int
count, int datatype, int msgtag, char *group, int
rootginst)
pvm_scatter() realiza uma dis trib uiç ão de dados a
part ir da tarefa raiz para cada um dos membros do
grupo, in cluin do ela mesma.
Todos os membro s do grupo devem chamar
pvm_scatter(), cada um recebe uma porção do vetor
data vin do da tarefa raiz para o seu vetor local
result .
Se uma tare fa que não pert ence ao gru po chamar a
fu nção, resultará em erro .
Q quando fo r envia r uma matriz lembre que na
linguagem C as matriz es são armazenadas lin ha a
linha na memória .

Scatter
result:
Po nte iro do e ndereço inic ial do v etor d e co mpri mento
count d e dataty pe q ue r ece berá a p orç ão l oca l d os d ados.

data :
Se n é o n úmero d e m embros d o grupo, e ntã o e st e v eto r
deve t er u m c omprim ento n*co unt d o ti po d ataty pe. E ste
argumento só te m s ig nificado na t are fa ra iz.

count:
Inte iro esp ecific ando o n úmer d e e le mento s d e dataty pe
para se r enviados p ara c ada m embro d o g ru po.

msgtag:
Etiq ueta d a m ensagem.

group:
Nome d o g rupo.

Rootginst:
Inte iro que i ndica a i nstâ ncia d o m embro q ue é a t are fa
raiz.

Scatter
int info, rootginst;
int matrix;
int val[3];
...
rootginst = pvm_getinst("work", 100);
info = pvm_scatter(&val, &matrix, 3, PVM_INT, 19, "work",
rootginst);
if (info < 0) pvm_perror(); ...

Gather
int info = pvm_gather( void *result, void *data, int
count, int datatype, int msgtag, char *group, int
rootginst)
pvm_gather() realiz a uma coleta de dados para a
tarefa raiz a partir de cada um dos membros do
grupo, in cluin do ela mesma.
Todos os membro s do grupo devem chamar
pvm_gather(), cada um envia uma porç ão do vetor
data para a tarefa raiz a partir do seu vetor local
result .
Se uma tare fa que não pert ence ao gru po chamar a
fu nção, resultará em erro .
Ao envia r uma matr iz note que o C armazena as
matriz es lin ha a linha na memória .

Gather
result:
Se n é o n úmero d e m embros d o grupo, e ntã o e st e v eto r
deve t er u m c omprim ento n*co unt d o ti po d ataty pe. E ste
argumento só te m s ig nificado na t are fa ra iz.

data :
Po nte iro do e ndereço inic ial do v etor d e co mpri mento
count d e dataty pe q ue r ece berá a p orç ão l oca l d os d ados.

count:
Inte iro esp ecific ando o n úmero d e e lementos de
datatype para s er enviados p or c ada m embro d o g rupo
para a r aiz .

msgtag:
Etiq ueta d a m ensagem.

group:
Nome d o g rupo.

Rootginst:
Inte iro que i ndica a i nstâ ncia d o m embro q ue é a t are fa

Gather
int info, rootginst;
int matrix;
int val[3]={5, 4, 3};
...
rootginst = pvm_getinst("work", 100);
info = pvm_gather(&matrix, &val, 3, PVM_INT, 19, "work",
rootginst);
if (info < 0) pvm_perror(); ...

Redução em Grupos
int info = pvm_reduce (void (*func)(), void *data, int
nitem, int datatype, int msgtag, char *nome, int
root)
pvm_reduce() executa uma operação arit mética global
sobre um grupo, por exemplo soma global ou máxim o
global.
Há quatro operações pré-d efi nid as:
Pv mMax
Pv mMin
Pv mSu m
Pv mPro duct

O resultado da operação aparece na tare fa com
in stância ro ot . A redução será realizada elemento a
elemento do vetor data forn ecido como entrada.
pvm_reduce não é bloqueante. Se a tarefa chama a
fu nção e sai do gru po antes que o root também
chame, pode ocorrer um erro.

Redução em Grupos
data Pointer to the local values. The data array on
the root task will be overwritten with the result.
count Specifies the number of elements in the data
array. The result will contain count values.
datatype Specifies the type of the data in the data
array. Defined datatypes: PVM_BYTE (except for
PvmSum and PvmProduct) PVM_SHORT
PVM_CPLX PVM_FLOAT PVM_INT PVM_DOUBLE
PVM_DCPLX
msgtag Label of the message.
group The name of the group.
root Instance number of a member where the
result appears.
Returned value

Redução em Grupos
int info;
int val[3]={5, 4, 3};
...
info = pvm_reduce(PvmMax, &val, 3,
PVM_INT, 1, "work", 100)
if (info < 0) pvm_perror(); ...

Balanceamento de Carga

Balanceamento de Carga
O Balanceamento de Carga é muito
importante para o desempen ho das
aplicações.
Assegurar que a parcela de ati vid ade de cada
máquina sej a justa pode rep resentar um
grande incremento no desempen ho.
O método mais simples de balancea mento de
carga é o es tá tico.
Nes te mét odo, o proble ma é dividid o e
tarefa s são atr ib uídas a cada máquin a apen as
uma vez.

Balanceamento de Carga
O objeti vo é mante r to dos os proces sadores
ocupados to do o te mpo:
Mesmo que seja por motivos econômic os, você vai
gostar de manter o uso de cada pro cessador o
mais alto possível.
A qualquer tempo que você tenha um processador
ocio so, você te rá uma evid ência que sua carga de
trabalho não está igualmente distribuída por todas
as máquin as.
Exis te a possib ilid ade que sua aplic ação não esteja
ro dando tão rá pid o ou tão efic ie ntemente como
poderi a.
Você poderá então descobrir uma dis trib uição mais
balanceada da carg a de trabalho.

Balanceamento de Carga
500

Speedup

400
300

Linear
Actual

200
100
0
0

100

200

300

400

Number of Processors

• Speed-up sublinear devido a:
• Gargalos de comunicação
• Sobrecarga de comunicaçãp
• Limitações de memória
• Decomposição de tarefas mal feita.

500

Balanceamento Estático
O partic io namento pode aconte cer antes do
trabalho inic iar, ou como o primei ro passo da
aplicação.
O ta manho e o número de tarefa s pode ser
ajusta do dependendo da capacidade
computa cio nal de cada máquin a.
Se a única in fo rmação uti liz ada para alocar o
trabalho aos proces sadores fo r unic amente a
sua dimen são, então o méto do é dito está ti co
por natu reza, já que ele não muda
independen te do conteú do dos dados, mas
apenas se sua dimen são muda.
Em uma rede com baix a carga, este esquema
pode ser bastante efic iente.

Balanceamento Estático
Decomposição de Matr iz:
Muitas operações de matr izes são muit o fa cil mente
decompostas algorit mic amente, em term os de
subseções regulares da matriz orig in al.
Por exemplo, o cálculo do determin ante usa
aspectos da estru tura da matriz bastante longe do
conteúdo dos dados que possam ocupar um
elemento em partic ular.
A computação pode ser fa cilmente div idid a entre
os processadore s sem levar em conta os dados
propria mente dit os, usando apenas conhecim entos
a cerca da dim ensão da matriz .

Partic ionamento do Conjunto do Índice:
De uma form a mais geral, se você tem “n” coisas
para computar e “m” processadore s dis poníveis
para o trabalho, um processo muito sim ples é
div id ir “n/m” para cada pro cessador.

Balanceamento Dinâmico
Quando a carga computacional varia , um
méto do din âmic o mais sofis ticado de
balanceamento de carga é necessário.
O método mais popular é chamado do
paradigma do “saco de tarefa s”.
Ele é ti picamente im plementa do como um
programa mestr e/escravo, onde o mestre
gerencia um conjunto de ta refa s.
Ele en via tr abalhos para os escravos assim
que eles fic am ocio sos.
Este méto do é util izado no programa xep
encontr ado na distr ibuiç ão do pvm.

Decomposição Mestre - Escravo
Mestre

Tarefa

Tarefa
Resultado

Tarefa
Resultado

Resultado

Escravo 1

Escravo 3
Escravo 2

Decomposição Mestre-Escravo
Mestre
Dados

Resultados
Tarefa

Tarefa
Resultado

Tarefa
Resultado

Resultado

Escravo 1

Escravo 3
Escravo 2

Balanceamento Dinâmico
O método mestr e-escravo não é adequado
para aplic ações que requerem comunicação
de tarefa para ta refa, já que as ta refa s
inic ia rão e te rminarão em te mpos arbitr ários.
Nes te caso, um ter ceiro mét odo pode ser
uti liz ado. Em algum te mpo pré-dete rmin ado
todos os processos param; as cargas de
trabalho são re-examinadas e re-dis tribuídas
se necessário .
Varia ções desses méto dos são possíveis para
aplicações es pecífic as.

Balanceamento Dinâmico
Por mais fá cei s e in tu iti vos que os méto do
está tic os possam ser, el es apenas fo cam na
estr utu ra dos dados e não nas característic as
dos dados em si mesmos.
Por exem plo : se a matriz cujo dete rminante
está sendo calc ula do fo r esparsa (ou seja,
com maio ria dos elem entos iguais a 0), um
méto do está ti co não levará is to em
consider ação, enquanto que um projeto mais
inte lig ente deve esta r apto a reconhecer esta
informação como sig nific ati va e processar a
matr iz mais efi ciente men te.

Balanceamento Dinâmico
Méto dos de Grade Adapta tiv os:
1. Há uma classe in teir a de pro blemas que podem
ser caracteri zados pelo uso de “grades” nos
dados. Quanto mais fi na a grade, mais acurado o
resultado, contudo, maio r será o tempo de
computação necessário .
2. Com fr eqüência você não sabe quão fi na deve ser
a grade que você necessita até que você inic ie os
cálculos e descubra, por exemplo, que o erro está
muito grande, requerendo uma grade mais fin a e
cálculos mais pre cis os.

Balanceamento Dinâmico
Méto dos de Grade Adapta tiv os:
1. Um algorit mo seqüencia l apenas recalcularia os
pontos da gra de e forç aria no sentid o de uma
grade mais fi na.
2. Uma aproxim ação dis trib uída permit iri a o uso de
métodos de gra de adaptativ os, que poderi a tr atar
a grade mais fin a com um elemento de dados
global, div id ido entre os pro cessadores
disponíveis, e portanto alcançando um
balanceamento de carga muit o melhor do aquele
que haveri a com o processador trabalhando na
sua partiç ão inic ia l de dados e que a seção de
refin amento por si mesmo.

Balanceamento Dinâmico
Simulações N-body
1. Uma outra classe de problemas (em realid ade há
alguma sobreposiç ão entre as duas) lida com o
caso onde N part ículas unic amente id entific adas
(mas gera lmente chamadas de “bodies”), as quais
pode ou não ter in teração uma sobre as outras,
deve ter alguns cálculos efe tuados em cada uma
delas.
2. Em alguns casos, especia lmente naqueles onde
não há in teração intra-p artí culas, is to evolui para
uma sit uação de part ic io namento estátic o de
conjunto de índic e.

Balanceamento Dinâmico
Simulações N-body
1. Mais fre qüentemente, contudo, cada partícula
exerce alguma forma de in fl uência sobre seus
pares, algumas vezes muit o localiz adamente (i. e.,
os efeitos tem curto alcance, como a Força
Atômic a Forte), algumas vezes não (como a
gravid ade).
2. Nos casos onde há áreas bem defi nid as de
in teração, algumas vezes é melhor atr ibuir to das
as partículas que intera gem a um mesmo
processador, e lid ar com todas as it erações
restantes (i. e., in tera ções envolvendo partículas
fora da área local) como se todas as partículas
fossem apenas uma únic a grande partícula.

Balanceamento Dinâmico
Mestr e/Trabalhadores
1. Algumas vezes é possível projeta r sua aplic ação
de modo que o trabalho seja cria do em unidades
que possam ser colocadas em uma fil a e
distr ibuídas para os processadores que estão em
outra fi la, onde vão sendo adicio nados assim que
termin em as tarefas em que estejam trabalhando.
2. Em realidade esta é uma estr atégia geral que
pode ser aplicada para a situação acim a ou
sempre que não houver dependência s de dados
entre as partes em que você dividir os dados.
3. Lembre-s e , contudo, que este esquema não
costuma ser bem escalável para um grande
número de processadore s.

Considerações de Desempenho
O PVM não coloca li mit es no paradig ma de
programação que um usuário pode es colher.
Contu do, há algumas considerações de
desempenho que devem ser levadas em
conta. A primei ra é a granulosidade da
tarefa .
Isto tip icamente se refe re à ta xa en tre os
números de bytes receb id os por um processo
e o número de operações de ponto flu tuante
que ele realiz a.
Aumen tando a granulosid ade ir á aumentar a
velocidade de execução da aplic ação, mas o
compromisso é uma redução no parale lismo
disponível .

Considerações de Desempenho
O número to ta l de mensagens envia das
também é um fa tor a ser considerado.
Como uma regra ger al, enviando um pequeno
número de mensagens grandes leva menos
tem po do que envia r um grande número de
pequenas mensagens.
Isto nem sempre se aplica, contu do. Algumas
aplicações podem sobrepor computa ção com
o envio de pequenas mensagens. O número
idea l de mensagen s é espec ífic o para cada
aplicação.

Considerações de Desempenho
Algumas apli cações são bem adequadas ao
parale lismo fu ncional, enquanto que outras
se aplicam bem ao paralelis mo de dados.
No paraleli smo fu ncio nal dife rente s máquin as
fa zem difer entes tarefa s baseadas nas suas
capacidades es pecífic as.
Por exem plo , um super computador pode
resolver parte de um problema adequado ao
uso de veto riz ação, um multi processador
pode resolver outr a parte com uso de
parale lização e es ta ções gráfi cas podem ser
uti liz adas para vis ualiz ar os dados em tempo
real.

Considerações de Desempenho
No paraleli smo de dados, os dados são
distr ibuíd os para to das a tarefa s na máquina
virtual. Operações (fr eqüente men te basta nte
simil ares) são então realiz adas em cada
conjunto de dados e a in fo rmação é
transmiti da entr e os processadores até que o
problema seja resolvido.
Programas em PVM podem ta mbém usar um
mis tu ra de ambos os modelos para explorar
totalm ente as pote ncialid ades de cada
máquina.
Computadores dife rente s te rão capacid ades
de processamento dife rente s.

Considerações de Desempenho
Mesmo que to das máquinas sejam do mes mo
tip o e modelo, eles podem apresenta r
diferen ças de desempen ho devido à carga dos
outros usuários.
Consid erações a respeito da rede ta mbém são
importantes se você estiv er uti li zando um
conjunto de máquin as.
As latê ncias de rede podem causar problemas
e ta mbém a capacid ade de processamento
disponível pode varia r din amic amente
dependendo da carga de cada máquin a.
Para combate r esses problemas, alguma
fo rma de balanceamen to de carga deve ser
uti liz ada.

