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Köszönetnyilvánítás
A disszertációm elkészülte öt év kitartó munkáját tükrözi, így létrejöttében
meghatározó szerepet játszott a biztos háttér, tágabb és szűkebb családom lelkesedése és
biztatatása, valamint a kezdetben óriási, de az idők során egyre fogyó mértékű türelme is,
melyet ezúton mindegyiküknek köszönök.
Szintén szeretnék köszönetet mondani a Ph.D. értekezés elkészítésében játszott
szerepéért témavezetőimnek, Dr. Vajk Istvánnak, aki a munka szakmai színvonala felett
őrködött, és Dr. Charaf Hassannak, aki a munka emberi és technikai feltételeinek
megteremtésében nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, valamint mindkettőjüknek azért,
hogy a kritikus pillanatokban mindig képesek voltak megfelelő méretű és irányú lökést
adni a munka folytatásához.
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technikai segítséggel támogatták munkámat. Fontos volt számomra az is, hogy tanszékünk
fiatal és lelkes csapata magas szakmai színvonalú, ugyanakkor barátságos környezetet és
hangulatot teremtett.
A Piramis rendszer implementációjában játszott szerepe miatt külön köszönet illeti
Csikvári Andrást, aki több éven keresztül számtalan órát töltött a rendszer
implementálásával, optimalizálásával, csinosításával és természetesen hibakereséssel.
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Összefoglaló
Napjainkban a klaszterek kínálják a legelőnyösebb hardver környezetet számos,
nagy teljesítményt, jó skálázhatóságot és nagy rendelkezésre állást igénylő informatikai
feladat elvégzéséhez, így jelentőségük folyamatosan növekszik mind az akadémiai, mind a
vállalati szférában. A klaszterek erőssége, hogy szabványos elemekből építkeznek, és ez
mind az ár, mind a hibatűrés szempontjából jelentős előnyt jelent. A klasztereken belül
megvalósuló elosztott memóriát használó futtató környezet szintén előnyösen befolyásolja
a hibatűrést és a skálázhatóságot. A klaszterek fő hátrányai ugyanezekből a
tulajdonságokból származnak. Mivel az általános célú, szabványos kommunikációs
megoldások lassabbak a speciális célhardvereknél, valamint az elosztott memóriát használó
környezetekben a távoli memóriák elérésének ideje jelentősen befolyásolja a teljesítményt,
a klaszterek speciális programozási megközelítést igényelnek. Az értekezés központi
témája annak vizsgálata, hogy hogyan lehet az aszinkron, üzenet alapú kommunikáció
lehetőségeit kihasználva a klaszterek teljesítményét szoftver módszerekkel javítani, illetve
hogyan lehet ezeket a teljesítmény változásokat megfelelően modellezni.
Az értekezés három alapvetően új ötletet mutat be. Az első felvázolja, hogy hogyan
lehet a csomópontok között több, párhuzamos, aszinkron kommunikációs csatornát
használva a klaszterek kommunikációs teljesítményét hordozható, platform független
módon javítani. Bemutatásra kerül egy új, a párhuzamos, aszinkron kommunikációs
csatornák teljesítményét leíró kommunikációs modell is, mely a hagyományos lineáris
megközelítésnél pontosabb képet ad a kommunikáció időigényéről.
A második tézis az elemi üzenetküldés és -fogadás primitívekre épülő, magasabb
szintű csoport kommunikáció gyorsításával foglalkozik. Központi témája a klasztereken
belüli üzenetszórás, mely önmagában, és más primitívek építőelemeként is gyakran
előfordul. Leírásra kerül egy teljesen új, az üzenetszórás hatékony megvalósítását célzó
algoritmus, melynek legfőbb előnye nem csupán az eddigi megoldásokhoz viszonyított
nagyobb teljesítményben, hanem a csomópontok számától független futási időben is rejlik.
A harmadik tézis az aszinkron módon működő, a számítási, kommunikációs és I/O
lépéseket átlapoló, párhuzamos alkalmazások modellezésre ad egy megfelelő pontosságú,
ugyanakkor az eddigi megoldásoknál lényegesen egyszerűbb, sávszélesség alapú
megközelítést. A módszer további előnye, hogy a különféle számítási, kommunikációs és
háttértár kezelési modellek tetszőlegesen kombinálhatók.
A felsorolt tézisek mindegyike teljesen kapcsolt (fully switched) hálózattal
összekötött, PC alapú klaszterekhez kapcsolódik. Az értekezés nagy hangsúlyt helyez a
tézisekben leírt elvi eredmények gyakorlati használhatóságára, melyet különféle
méréssorozatok demonstrálnak. A mérések szabványos MPI és Piramis környezetben
készültek. A Piramis nevű, elosztott programozási környezet megtervezése és elkészítése
szervesen kapcsolódott az értekezésben bemutatott új eredményekhez, ezért a
mellékletében a rendszer részletesen bemutatásra kerül.
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Bevezető

A szabványos kommunikációs hálózattal összekötött, általános célú személyi
számítógépekből felépülő klaszterek olcsóbb alternatívát kínálnak a nagy számítási igényű
feladatok elvégzésére, mint a hagyományos, szorosan csatolt architektúrával rendelkező
szuperszámítógépek. A hibatűrés és a skálázás megoldása a szabványos elemek redundáns
használatának köszönhetően klaszterekben lényegesen egyszerűbb. Előnyös tulajdonságaik
miatt széles körben használják őket a nagy számítási kihívást jelentő tudományos
problémák megoldásához, emellett ipari alkalmazásuk is jelentős, különösen a
nagyteljesítményű web szolgáltatók és az adatbázis szerverek területén.
A klasztereken futó algoritmusok megtervezésénél a szűkebb kommunikációs
keresztmetszet miatt különös hangsúlyt kap a granularitás mértéke, a kommunikáció
tervezése és modellezése. A klaszterekben különösen fontosak a párhuzamosítással járó
többletköltségek, vagyis az, hogy megéri-e egyáltalán az adott probléma megoldását
párhuzamosítani, és ha igen, milyen mértékben és milyen feltételek mellett.
A klaszterek alkalmazás fejlesztési módszerei lényegesen különböznek a
megszokott programozási paradigmáktól. A párhuzamos programozás jól kidolgozott,
közösen használt memóriára épülő módszerei a klaszterek esetében nem használhatók,
mivel a kritikus szakaszok, szemaforok, védett erőforrások, szálak és a szinkronizált
működés fogalma nem értelmezhető, vagy egész más szinten jelenik meg. A gyors közös
memória hiánya, valamint a viszonylag nagy késleltetések és szűk sávszélességek miatt a
klaszterek csak üzenet alapú módszerekkel, aszinkron módon működtethetők igazán
hatékonyan. Az összetett alkalmazások elkészítését nem csupán a módszer szokatlansága,
hanem a nem determinisztikus programvégrehajtás lehetősége is jelentősen megnehezíti.
A jelenleg rendelkezésre álló, klaszteres alkalmazások fejlesztését támogató
eszközök korántsem tökéletesek, mivel vagy a teljesítmény jelentős korlátozásával járnak
(közös memória szimulációja üzenetekkel, szinkron üzenetkezelő könyvtárak, a
párhuzamos végrehajtást korlátozó, rendszeres szinkronizálási pontokat alkalmazó
technikák), vagy csak bizonyos típusú feladatok esetében használhatók (központosított
mester-szolga megoldások, kötegelt feldolgozás). Az üzenet alapú programozás
megkönnyítésére készített, szabványosnak tekinthető programozási interfészek (API,
Application Programming Interface), mint a PVM (Parallel Virtual Machine) [23][24][25]
vagy az MPI (Message Passing Interface) [26][27][28] alapvetően szinkron módon
működnek, bár biztosítanak lehetőséget az üzenetek aszinkron kezelésére is. Ez utóbbi
alkalmazása azonban bonyolult, a kód áttekinthetőségét lényegesen csökkenti, így
meglehetősen ritkán használják.
Az egyszerű hardverrel, olcsón biztosítható nagy teljesítmény és rendelkezésre állás
következtében a klaszterek népszerűsége fokozatosan növekszik. Felhasználhatóságukat
azonban jelentősen korlátozzák a különféle, elsősorban a szoftverhez kapcsolódó
nehézségek. Kutatásaim során elsősorban arra kerestem választ, hogy szoftver oldalról
megközelítve milyen módszerekkel javítható a szabványos IP alapú hálózattal
összekapcsolt klaszterek teljesítménye. A teljesítmény javításához szükség van annak
megfelelő értékelésére és modellezésére is, mely munkámnak szintén szerves részét
képezte. Az értekezés további felépítése a következőkben leírtak szerint alakul.
Az értekezés második fejezetében röviden áttekintem a hagyományos
szuperszámítógépek különféle típusainak felépítését és azoknak szűk keresztmetszeteit,
annak érdekében, hogy a következőkben bemutatásra kerülő klaszter architektúra
pontosabban elhelyezhető legyen a nagyteljesítményű számítási rendszerek világában. A
harmadik fejezetben a klaszterek alapvető sajátosságainak bemutatása után külön kitérek a
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kommunikációs alrendszerükhöz és a programozási módszereikhez kapcsolódó kérdésekre.
A fejezet végén felvázolom a kutatásom céljait.
A következő három fejezet a klaszterek teljesítményének növelésével és
modellezésével kapcsolatban megfogalmazott három téziscsoportomat mutatja be
részletesen. A negyedik fejezetben bemutatott első tézisem az aszinkron üzenetküldésben
rejlő teljesítmény tartalékok kiaknázásával és az aszinkron működés teljesítményének
modellezésével foglalkozik. Az elterjedten használt üzenetkezelő könyvtárak (PVM, MPI)
nem törekszenek az aszinkronitás megteremtésére. Alaphelyzetben a taszkok közötti
üzenetváltás (feladat kiadás, begyűjtés, csoport kommunikáció) automatikusan együtt jár a
kommunikáló taszkok szinkronizálásával. Az aszinkron, többcsatornás kommunikáció
jelentősen és hordozható módon képes növelni a csomópontok közötti hatásos
sávszélességet, azonban az aszinkronitás miatt fellépő új teljesítmény viszonyokat a
meglévő lineáris modellek nem írják le megfelelő hatékonysággal. Az általam kidolgozott
aszinkron párhuzamos csatornák használatához kapcsolódó modell pontosabban jellemzi
az aszinkron kommunikáció teljesítményét. A fejezet végén példákkal és mérésekkel
igazolom a modell hatékonyságát. A méréseknél a viszonyítási alapot a széles körben
elterjedt lineáris közelítés szolgáltatja.
Klaszterek esetében a különféle algoritmusok teljesítményét alapvetően
befolyásolja a feladatok csomópontok között történő szétosztása, valamint az eredmény
elő- és összeállítása során alkalmazott kommunikációs minta. Az összetett kommunikációs
minták implementációjának megkönnyítése érdekében az üzenetkezelő könyvtárak az
egyszerű üzenetküldés és -fogadás mellett az alkalmazások rendelkezésére bocsátanak ún.
csoport kommunikációs primitíveket is. Ezek között kiemelkedő fontosságú az
üzenetszórás megvalósítása. Az ötödik fejezet egy általam kidolgozott, speciális
kommunikációs mintával működő módszert mutat be, mely az üzenetszórást a résztvevő
célcsomópontok számától független, konstans idő alatt képes megvalósítani klaszter
környezetben.
A teljesen aszinkron alkalmazások elkészítése a szinkron változatnál bonyolultabb,
de a befektetett munka eredményeként nagyobb teljesítményre számíthatunk. A
szinkronizálási pontok hiánya nemcsak a fejlesztést, hanem a hibakeresést és a modellezést
is megnehezíti. A teljesítménymodellezés jelentőségét az erőforrás ráfordítás és a futási idő
közötti optimális egyensúly tervezhetőségének igénye adja. A hatodik fejezet egy
egyszerűen használható, teljesen aszinkron párhuzamos alkalmazások modellezésére
szolgáló módszert mutat be. Az ötlet a teljesítmény sávszélesség alapú modellezésén
alapul, és pontos előrejelzést képes adni futási idők alakulásáról.
A bemutatott tézisek nem csupán elméleti jellegűek, hanem elsődleges cél volt,
hogy a gyakorlatban is használható eredményeket biztosítsanak. Az algoritmusok
kipróbálásakor nem csak a meglévő üzenetkezelő könyvtárak implementációira
támaszkodtam, hanem terveztem és készítettem egy Piramis nevű, saját elosztott
programozási környezetet [20] is, mely heterogén, Windows vagy Linux operációs
rendszert futtató számítógépeket képes egységes rendszerré összekapcsolni. A Piramis
rendszer fő célja egy teljesen aszinkron, üzenet alapú programozási modell megvalósítása,
de emellett a felette futó alkalmazások számára egységes, platform független grafikus
felület is biztosít. A Piramis rendszer részletes leírását az A melléklet tartalmazza.
A dolgozat B melléklete az értekezésben használt rövidítések és betűszavak
jegyzékét tartalmazza, külön megjelölve az adott fogalom első előfordulásának, illetve
részletesebb leírásának helyét. Az egyenletek jobb olvashatósága és könnyebb
értékelhetősége kedvéért az értekezés formuláiban használt jelöléseket a C mellékletben
foglaltam össze.
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II Nagyteljesítményű számítási rendszerek
Fejlődése kezdetén a számítástechnika csupán egyszerű matematikai műveletek
nagy tömegének gyors és pontos elvégzését szolgálta. Idővel, ahogy a számítógépek egyre
több és összetettebb feladat elvégzésére váltak képessé, egyre komolyabb szerephez
jutottak az ipar, a gazdaság és a tudományos kutatás területén. Ez a fejlődés napjainkig is
tart, a világ számítógépeinek száma és teljesítménye immár évtizedek óta töretlenül
növekszik, komolyan rácáfolva arra a számítástechnika hajnalán megfogalmazott
becslésre, miszerint a világnak száznál több számítógépre sohasem lesz szüksége [29]. A
számítástechnika elmúlt néhány évtizedének tapasztalata azt mutatja, hogy a rendelkezésre
álló teljesítmény sohasem volt, és talán soha nem is lesz elégséges, hiszen mindig
találhatók olyan feladatok, melyek újabb fejlesztésekre és bővítésekre bíztatnak.
Napjainkban ilyen nagy kihívást jelentő feladatokat a polgári életben többek között a fizika
(atom- és kvantumfizika, csillagászat, kristály kutatás, anyagmodellezés), a vegyészet
(biokatalízis, szerves molekulák és gyógyszerek kutatása), mérnöki tervezés és szimuláció
(virtuális töréstesztek, véges elem modellek) valamint a meteorológia (globális klíma
modellezés) területén találunk [31].
A fejlődés ütemét jól jellemzi Gordon Moore 1965-ben publikált [32] empirikus
megfigyelésen alapuló törvénye, mely szerint az informatikai rendszerek kapacitása
másfél-kétévente megduplázódik. Ezt a tendenciát a vezető gyártók (Hewlett-Packard,
MIPS, IBM, Sun, Intel, AMD stb.) már lassan négy évtizede képesek fenntartani. A
különféle informatikai rendszerek feldolgozási sebességét három tényező határozza meg: a
rendszert felépítő elemek sebessége, az architektúra, valamint a működési algoritmus. A
rendszerelemek sebessége elsősorban a gyártási technológia függvénye, mely
meghatározza, hogy az adott jelterjedési és hőtani korlátok mellett hány alkatrész
zsúfolható össze egy integrált áramkörbe.
Az adott gyártási technológia mellett elkészített alapelemek megtöbbszörözésével
és megfelelő összekapcsolásával jelentős teljesítménynövekedés érhető el. Már 1940-ben,
amikor Neumann János megalkotta az első elektronikus számítógépet [33], felmerült a
párhuzamosítás gondolata, azonban ennek lehetőségeit az informatika csak viszonylag
későn, az 1990-es évektől kezdte széles körben kihasználni [29]. Neumann korában az
ötletet megvalósításának bonyolultsága miatt még elvetették, de a Neumann architektúra
korunkig meghatározó szerepű maradt. A számítástechnika fejlődésével az architektúra
lassan szűkössé vált kereteit különféle szintű párhuzamosításokkal próbálták szélesíteni.
Az általános célú, párhuzamos feldolgozásra képes rendszerek az 1960-as évek végén
jelentek meg, egyik jeles képviselőjük az illinois-i egyetemen készített ILLIAC IV [34]
volt. Ez a számítógép már sok processzor együttműködését kihasználva
nagypárhuzamosságú (massively parallel) feldolgozást végzett. Olyan katonai számítások
elvégzésére tervezték, amelyek egyetlen akkori számítógépen sem lettek volna még
elvégezhetők. Jóllehet az ILLIAC IV a párhuzamos feldolgozás úttörője volt, azóta a
párhuzamos megoldások számos változata látott napvilágot. A különféle architektúrák
eltérő tulajdonságokkal, erős és gyenge pontokkal rendelkeznek, így optimális
felhasználási területeik is különböznek, ezért napjainkban egymás mellett képviseltetik
magukat a piacon.
Ebben a fejezetben a nagyteljesítményű számítógépekre jellemző architektúra
megoldásokat mutatom be, röviden vázolva a maximális számítási teljesítmény eléréséhez
szükséges ideális feltételeket. Összefoglalom a teljes számítógépekből építkező elosztott
számítási rendszerek főbb típusait is. Az áttekintés célja az értekezés központi tárgyát
képező klaszter rendszerek pontosabb elhelyezése a nagyteljesítményű számítástechnika
világában, rávilágítva a feldolgozó egységeket összekapcsoló alrendszer kulcsszerepére.
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II.1 Szuperszámítógép architektúrák
A nagyteljesítményű számítógépek felépítésének vizsgálatánál már sok éve
megbízható kiindulási alapot jelent Flynn 1972-ben publikált csoportosítása [35]. Ez a
módszer az architektúrákat az utasítások és az adatok áramlása alapján négy fő osztályra
bontja:
•

•

•

•

SISD (Single Instruction Single Data): Ebbe a csoportba azok a számítógépek
tartoznak, melyekben egyszerre egyetlen utasítás hajtódik végre, mely egyetlen
adaton dolgozik. Ilyen megoldás a klasszikus Neumann architektúra [33] (vagy
annak rejtett párhuzamosítást tartalmazó megvalósításai), melyben egyetlen,
szekvenciálisan működő feldolgozó egység (CPU) található. Ebbe a csoportba
elsősorban egyszerű személyi számítógépek és munkaállomások (Sun, IBM, HP,
Compaq) tartoznak, ezért részletesebben ezzel a csoporttal nem foglalkozom.
SIMD (Single Instruction Multiple Data): Ezek a rendszerek általában sok,
1024 és 16384 közötti számú [36], egymással szinkronizált működésű processzorral
rendelkeznek, így lehetővé válik egyetlen utasítás egyszerre sok adatelemen történő
párhuzamos végrehajtása (pl. CPP Gamma II, Quadrics Apemille).
MISD (Multiple Instruction Single Data): Az MISD rendszereknek elvileg
műveletek egész sorát kellene egyszerre végrehajtania egy adott adatelemen.
Tisztán ilyen módszerre épülő architektúrát még nem készítettek [37], de a MISD
elv egyfajta, időbeli átlapolásra épülő, megvalósításának tekinthetjük a futószalag
(pipeline) szervezést, mely különféle szinteken és formákban szinte az összes
modern processzorban megjelenik (utasítás feldolgozás, aritmetikai műveletek:
osztás, szorzás, gyökvonás).
MIMD (Multiple Instruction Multiple Data): Ezekben a rendszerekben egyszerre
több utasítás dolgozik különféle adatokon. A fő különbséget a különálló SISD
gépek halmazához képest az jelenti, hogy a MIMD architektúrában a párhuzamosan
feldolgozott utasítások és adatok egymással összefüggnek.

A szuperszámítógépek világára a SIMD és MIMD felépítés jellemző, melyet a
rendszerek sokfélesége miatt érdemes a memória használat alapján még tovább
bontani [36]:
•

•

Közös memóriát használó (SM, shared-memory) rendszerek: A közös memóriát
használó rendszerekben a feldolgozó egységek egy közös címtéren osztoznak,
vagyis minden processzor képes közvetlenül hozzáférni az összes memóriához.
Közös memóriahasználat a SIMD és a MIMD architektúra esetén egyaránt
előfordul, ezeket a továbbiakban a SM-SIMD és a SM-MIMD rövidítéssel jelölöm.
Elosztott memóriával rendelkező (DM, distributed-memory) rendszerek: Az ilyen
rendszerekben minden feldolgozó egység saját memóriával rendelkezik. A
feldolgozó egységek valamilyen hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz,
mely szükség esetén lehetővé teszi közöttük az adatcserét. Az adatok tárolási
helyének nagy jelentősége van, mivel a processzorok közvetlenül csak a saját
memóriájukat használhatják. Ha egy távoli adatra lenne szükség, akkor annak
mozgatásáról explicit módon gondoskodni kell. A memória elosztott használatára
SIMD és MIMD architektúra esetén egyaránt találunk példákat, ezeket a
továbbiakban a DM-SIMD és a DM-MIMD rövidítéssel jelölöm.

A közösen használt memória nagy előnye, hogy a feldolgozó egységek csatolása a
gyors memória buszon keresztül történik, ráadásul a felhasználónak (programozónak) sem
kell az adatok helyével törődnie. A nagysebességű buszok nagy számban történő
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összekapcsolása bonyolult és költséges feladat. A memóriák illesztéséhez speciális hardver
szükséges, és az operációs rendszerek memória kezelő szoftverét is át kell dolgozni [38]. A
felmerülő memóriakezelési problémák (hozzáférés védelmek, szegmentálás, virtuális
memóriakezelés, cache) többletköltsége a teljesítmény és a skálázhatóság rovására megy.
Az elosztott memóriára épülő rendszerek jobban skálázhatók, ugyanakkor a laza, I/O
alrendszeren keresztüli csatolás kisebb sávszélességű kapcsolatot biztosít a feldolgozó
egységek között, és ráadásul explicit, üzenet alapú adatátvitelt igényel. A szokatlan üzenet
alapú paradigma használatának elkerülését célzó megoldások elmossák a kétféle rendszer
közötti éles határvonalat. Üzenetalapú rendszereken a felhasználó számára közös memóriát
használónak látszó környezet többféle módon, szoftveres emulációval (OpenMP [39]),
vagy akár fordítóprogram támogatással is megvalósítható (High Performance Fortran [40]).

II.1.1

SIMD architektúra

Az SIMD rendszerek több, egymással párhuzamosan és szinkronizáltan működő
vezérlőegységet tartalmaznak. Az ilyen felépítésű számítógépek egyszerre egyetlen
utasítás sorozatot képesek végrehajtani, de az egyes utasítások egyszerre több adaton
végezhetik el ugyanazt műveletet.
A közös memóriát használó csoport tipikus képviselői az egy processzort tartalmazó
vektorprocesszoros, és a szintén egy processzoros széles utasítás szavú (Very Large
Instruction Word, VLIW) rendszerek [41]. Az első esetben a párhuzamos végrehajtást a
processzoron belül megtöbbszörözött aritmetikai egységekkel, míg a másodikban az egy
processzoron belül megtöbbszörözött végrehajtó egységek összehangolt működtetésével
érik el.
Mivel a közös memória hozzáférés a skálázhatóságot jelentősen korlátozza, a SIMD
architektúrára épülő nagy párhuzamosságú (Massively Parallel Processing, MPP) vagy más
néven processzor tömb (processzor array) rendszerek [42] az elosztott memória modellt
használják. Az ilyen típusú számítógépek sematikus vázlata a II-1. ábrán látható [37]. A
nagyobb számítási kapacitás létrehozását úgy oldják meg, hogy sok azonos funkciójú
építőelemet (memóriából és processzorból álló végrehajtó egységet) alkalmaznak, és
különféle topológiákkal összekapcsolják őket. A sok feldolgozó egység ugyanazt a
műveletet különböző adatokon egyszerre (egymással párhuzamosan) hajtja végre. Nagyban
leegyszerűsíti az ilyen rendszerek tervezését, hogy az összes feldolgozó egység azonos
ritmusban (lock-step üzemmódban) működik, így nincs szükség közöttük külön
szinkronizálásra. A vezérlő egység feladata az utasítások kibocsátása, melyeket a
vezérlőbuszon keresztül egyszerre juttat el az összes feldolgozó egységhez [36].
Vezérlő egység
Vezérlő busz

Feldolgozó egység

Feldolgozó egység

Feldolgozó egység

Feldolgozó egység

CPU

CPU

CPU

CPU

Memória

Memória

Memória

Memória

Speciális topológiájú összekapcsoló hálózat

II-1. ábra. A DM-SIMD architektúra sematikus vázlata
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Természetesen nem szükséges feltétel, hogy az összes építőelem teljesen azonos
legyen: lehetnek speciális funkcióval rendelkező elemek a rendszerben, de az egy időben
azonos feladatot végrehajtó elemek mindig azonosak, vagy legalábbis azonosnak tűnnek a
feladat végrehajtása szempontjából. A feldolgozó egységeket a nagy darabszámuk miatt
különféle szabályos topológiák szerint (háló, gyűrű, hiperkocka, hipertórusz) szokás
összekapcsolni [29][36]. Az összekötés módja alapvetően befolyásolja a rendszeren
hatékonyan futtatható algoritmusok tulajdonságait. Az architektúra meglehetősen
rugalmatlan: ha az adatok nem pontosan illeszkednek a végrehajtó egységek számához,
akkor bizonyos processzorokat a műveletek végrehajtásából ki kell zárni. Ezek a
processzorok a szinkronizált működési mód miatt egyéb célokra sem használhatók fel, ami
arányosan csökkenti az összteljesítményt. Szintén jelentős teljesítmény veszteséggel jár, ha
az éppen elvégzendő művelethez szükséges adat egy másik végrehajtó egység
memóriájában található meg. Ilyen esetekben a megfelelő adatok átvitelét a vezérlő egység
szervezi meg.
Az SIMD architektúra hatalmas előnye, hogy nincs előre definiált rendszerbusz,
ami korlátozhatná a sávszélességet. A hatékonyság érdekében rendszer tulajdonságait
nagymértékben a felmerülő igényekhez (feladat típushoz) kell igazítani. Ez sok munkával
és költséggel jár, de bizonyos esetekben elkerülhetetlen. Az egyedi feladatok megoldására
kiélezett rendszer nem lesz univerzális: amire tervezték, azt nagyon gyorsan hajtja végre
(nagyméretű mátrixok kezelése, jel- és képfeldolgozás), de más feladatokat lehet, hogy egy
egyszerű asztali számítógépnél is lassabban fog elvégezni [29].
Az egyes csomópontokat összekötő hálózat fix kialakítású, a rendszer csak akkor
bővíthető, ha összeállításakor nem töltötték fel benne az összes csomópontot processzor és
memória elemmel. Az egyes építőelemek darabonként nem fejleszthetőek, legfeljebb az
összes elem egyidejű cseréje jöhet számításba. Idővel, a technológia fejlődésével
megjelenő új processzorokhoz új összeköttetési módok szükségesek, így az egészet az
alapjaitól újra kell tervezni.

II.1.2

MIMD architektúra

A közös memóriát használó MIMD architektúra legfontosabb altípusai az UMA,
CC-NUMA és S-COMA architektúrák [36]. A rövidítések különféle memória hozzáférési
módszereket takarnak, melyeket a továbbiakban részletesen bemutatok. Az összes változat
közös tulajdonsága, hogy a processzorok egységes címteret használnak, és a közösen
használt memórián keresztül tartják egymással a kapcsolatot.
A szimmetrikus multiprocesszor (Symmetric Multi Processor, SMP) rendszerek
közös rendszerbuszra csatlakozó párhuzamosan működő processzorokból épülnek fel. A
processzorok teljesen egyenrangúak, nincs semmilyen különbség közöttük. A rendszerben
lévő összes erőforrás közös, mindegyik processzor minden erőforráshoz egyformán képes
hozzáférni. Az egész rendszernek közös I/O és memória egységei vannak, melyeken az
összes processzornak osztoznia kell. Az erőforrások használati jogának megszerzését
különféle döntési (arbitrációs) mechanizmusokkal oldják meg. Az ilyen számítógépek
egyetlen operációs rendszert futtatnak, melynek feladata az összes processzor kihasználása.
A különféle processzorok egymástól függetlenül dolgoznak, végrehajtva az operációs
rendszer által számukra kijelölt feladatsort. A futtatás elvégzésére a közös memóriából
tetszőleges adatokat felhasználhatnak. Az SMP rendszer szükség esetén a futtatott
alkalmazások számára egy teljesen közönséges egyprocesszoros gép képét is tudja mutatni,
de csak a szálszintű párhuzamosítást használó alkalmazások képesek a több processzoron
való futtatás előnyeit kihasználni.
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Ebben az architektúrában a több processzor csak a számítási kapacitást növeli meg.
A memória és az I/O sávszélesség nem változik, sőt, a közös használat miatt az egy
feldolgozó egységre eső rész csökken. A közösen használt erőforrások szűk
keresztmetszete miatt maximum 8 processzoros rendszert érdemes ezzel a módszerrel
készíteni [29]. Ekkora a sávszélesség már annyira leszűkül, hogy a processzorok idejük
nagy részében csak adatokra várnak.
Ha a memóriához való hozzáférés minden processzor számára azonos feltételű,
azonos módú, és azonos késleltetésű, akkor UMA (Uniform Memory Access) szervezésről
beszélünk (II-2. ábra). Nem szükségszerű, hogy minden többprocesszoros rendszer egyben
szimmetrikus is legyen. Ha a processzorok nem képesek ugyanazt a feladatkört ellátni,
akkor aszimmetrikus processzorokról, illetve aszimmetrikus feldolgozásról beszélünk.
Ilyen lehet például az I/O társprocesszor, amely a kommunikációs feladatok elvégzéséért
felelős, vagy a matematikai társprocesszor, amely a bonyolultabb matematikai műveletek
elvégzését gyorsítja meg.

CPU

CPU

CPU

Memória

I/O

II-2. ábra. Egy UMA szervezésű SMP számítógép blokkvázlata

Az aszimmetria nemcsak a processzorokban, hanem a memória hozzáférésnél is
megjelenhet, erre már a NUMA (Non-Uniform Memory Access) architektúra [43]
elnevezése is utal. Itt is érvényes az SMP azon szabálya, hogy minden processzor számára
minden memóriához biztosított a hozzáférés. Az UMA szervezéstől a NUMA annyiban
különbözik, hogy a processzorok memória hozzáférése nem azonos feltételekkel történik: a
késleltetési idő szempontjából nem mindegy, hogy melyik processzor melyik memóriát
kívánja elérni. A rendszer skálázhatósága is eltér, hiszen NUMA szervezéssel több száz
processzor is összekapcsolódhat, ami egy közönséges SMP esetén elképzelhetetlen lenne
[29]. Az UMA-val ellentétben itt minden processzor rendelkezik saját gyors hozzáférésű
memóriával is (II-3. ábra). A gyakran használt közös adatok tárolására külön memóriát
használnak a processzorok. A processzorok melletti memóriához hozzáférhet minden más
processzor is. A NUMA rendszerek egy speciális esete az S-COMA (Simple Cache-Only
Memory Architeture) szervezés, ahol nincs külön közösen elérhető memória modul, hanem
a rendszer teljes címterét a processzorokhoz közvetlenül kapcsolódó cache-memóriák
töltik ki.
CPU

Memória

CPU

Memória

Memória

II-3. ábra. Egy NUMA szervezésű SMP számítógép blokkvázlata
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A NUMA típusú rendszereken belül két altípus, a CC-NUMA, (Cache Coherent
NUMA) és az NC-NUMA (Non-Cache Coherent NUMA) különböztethető meg [22][29]. A
memóriák mindkét rendszerben egy nagy, folytonos, globális címteret alkotnak, így mindig
egyértelmű, hogy melyik memóriacímet melyik memória egységben kell keresni. A két
rendszer a távoli (nem közvetlenül ugyanarra a rendszerbuszra kapcsolódó) memóriák
adatainak kezelésében tér el lényegesen. A cache koherens változat mindig nyilvántartja,
hogy hol található egy bizonyos adat legfrissebb példánya, és elképzelhető, hogy egy helyi
memóriacímen nyilvántartott adatot egy távoli processzortól kell visszakérni. Ez
természetesen komoly adminisztrációval jár, mely a skálázhatóságot is korlátozza. Az NCNUMA rendszerek nem törődnek a távoli processzoroknak továbbadott, és ott esetleg
módosított, de még az eredeti helyére nem visszaírt adattal. A saját címtartományában
kiadott kérésekre azonnal válaszol a saját buszon lévő memória, így elképzelhető, hogy a
processzor nem a legfrissebb adatot kapja. A NC-NUMA rendszer a memóriát nem a
szokványos értelemben használja, hanem csupán úgy, mint egy üzeneteket továbbító
csatornát. Az NC-NUMA rendszerek így lényegében az elosztott memóriát használó
MIMD csoportba tartoznak, és számos hasonlóságot mutatnak a III. fejezetben bemutatott
klaszter rendszerekkel.
A CC-NUMA rendszerek az UMA szervezésű SMP architektúrák egyfajta
skálázható kiterjesztésének tekinthetők, mivel a hierarchikus rendszerbuszok miatt akár 1632 processzor is összekapcsolható úgy, hogy a memória hozzáférések megőrzik az UMA
rendszerekben megszokott konzisztens képet [29][36]. A CC-NUMA nagyobb
skálázhatóságának ára azonban, hogy míg az UMA szervezés esetén a processzor minden
memóriához azonos késleltetéssel fér hozzá, addig a CC-NUMA esetén a különböző
rendszerbuszokat átívelő adatcsere esetén 2-7 körüli szorzótényezővel nő a rendszer
késleltetése [29].
Mind az UMA, mind a CC-NUMA számítógépek az összes processzorukon
egyetlen operációs rendszert futtatnak, így egyszerűbb az adminisztráció, és a
feladatütemezés is egy kézben összpontosul. Ez a rendszer további bővítésekor vagy
fejlesztésekor hátrányt is jelenhet, mert meg kell oldani az egy operációs rendszer alá való
beépíthetőséget, azaz minden alkalommal ki kell bővíteni az operációs rendszer
képességeit és feladatkörét.
Egy sokprocesszoros rendszertől egyértelműen elvárható, hogy minél ritkábban
kelljen leállítani, és a problémákat képes legyen lokalizálni a meghibásodott részek
elszeparálásával. Sajnos e kritériumoknak a közös memóriát használó UMA és CC-NUMA
rendszerek nem felelnek meg. Ha csak egyetlen processzor is meghibásodik a rendszerben,
annak hibája továbbterjed. Ez igaz az olyan szoftver jellegű hibákra is, mint egy hibás
memóriabejegyzés olvasása vagy egy kölcsönös kizárás felszabadításának elmulasztása
miatt kialakuló végtelen sorban állás. A közös operációs rendszer a hiba lokalizálására
képtelen, így előbb-utóbb a teljes rendszer leáll. A számítógép csak a hiba kijavítása, és a
teljes rendszert újraindítása után lesz ismét működőképes, ami a mai rendelkezésre állási
követelményeknek gyakran nem felel meg.
A DM-MIMD rendszerek a szoros csatolás megszüntetésével kiküszöbölik a
kritikus hibapontnak és szűk keresztmetszetnek számító közös memória hozzáférést. Ennek
ára azonban, hogy a csomópontok közötti kommunikáció lényegesen lassabb, ezért ennek
az architektúrának megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a hatékony összekapcsoló
struktúra kialakítására. Mivel a nagy processzorszám esetén a teljes crossbar rendszer
kialakítása bonyolult és drága lenne, az ilyen rendszerekben leggyakrabban a II-4. ábrán
látható hiperkocka, vagy a széles fa struktúra különféle változatait alkalmazzák [36].
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a)

b)

II-4. ábra. Gyakran használt összekapcsoló hálózatok elosztott memóriát használó gépekben,

a)

1, 2 3 és 4 dimenziós hiperkockák, b) negyed rendű, 128 utas széles fa struktúra

II.2 Elosztott feldolgozás
Az elosztott feldolgozás (distrubted processing) az elosztott memória (distributed
memory) koncepciót még egy lépéssel tovább viszi. Ahelyett, hogy a feldolgozó egységek
(processzorok) és memóriák szintjén próbálná az integrált rendszert kialakítani,
építőelemként teljes kiépítésű számítógépeket használ [44]. Ebbe a csoportba tartoznak
többek között az értekezés középpontjában álló klaszterek mellett az egyedi elosztott
párhuzamos számítási projektek (SETI@Home [45], vagy egyéb példák a [46][47]
irodalmakban) és a különféle architektúrákat alkalmazó metaszámítási rendszerek [48] is.
A metaszámítási rendszerek hálózaton keresztül kommunikáló elosztott, párhuzamos
számítási rendszerek [49]. Az ilyen rendszerek célja, hogy nagy mennyiségű erőforrás
egyesítésével nagyvállalati, vagy akár világméretű számítási, illetve egyéb szolgáltató
rendszereket lehessen létrehozni [30].
Az elosztott rendszerek implementálásához kapcsolódó eszközök fő típusai [49]
közül legfontosabbak az üzenetkezelő könyvtárra épülő megoldások (PVM [23], MPI [26])
és az objektum orientált és komponens alapú rendszerek (DCOM [51][52], CORBA [53],
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.NET [54], J2EE [55][56]). Ez utóbbi megközelítés különösen a vállalati környezetben
működő információs rendszerekre jellemző. A különféle elosztott információs rendszerek
közötti integrációjában játszott egyre növekvő szerepe miatt érdemes megemlíteni a web
szolgáltatásokat [57], és a hozzá kapcsolódó háttér-technológiákat is (XML, SOAP,
UDDI). Az XML alapú web szolgáltatások különös jelentőségét az adja, hogy a jelentős
informatikai szereplők közösen készített és általánosan támogatott szabványa.
A metaszámítási rendszerek másik jelentős területe a minél nagyobb számítási
teljesítményt helyezi előtérbe. A világ számítógépeinek egységes, általános feldolgozó
rendszerré történő alakítására már több kísérlet is történt [47][48]. A legjelentősebbek ezek
közül az objektum orientált Legion [58], és a toolkit megközelítést alkalmazó Globus [59]
rendszer. Ezeknek a projekteknek a továbbfejlesztései már nem állnak meg az egyedi
számítógépek összekapcsolásánál, hanem klasztereket és szuperszámítógép központokat is
képesek csomópontokként egy egységes rendszerbe integrálni. Az így kialakuló Grid
[48][60] rendszer lényege, hogy a világ számítási kapacitását az elektromos hálózathoz
hasonlóan, egyetlen igényvezérelt metaszámítási rendszerben egyesítse.
A következő fejezetben részletesen bemutatott klaszterek egyfajta átmenetet
képeznek a hagyományos szuperszámítógép architektúrák és a földrajzilag is elosztott
párhuzamos számítási rendszerek között [49]. A nagyteljesítményű számítási rendszerek
ebben a fejezetben említett típusainak összefoglaló csoportosítása a II-5. ábrán látható.
nagyteljesítményű számítási rendszerek

szuperszámítógépek

SIMD

közös
memória

MIMD

közös
elosztott
memória memória

– VLIW
– MPP
– Vektor proc.

elosztott feldolgozó rendszerek

– UMA (SMP)
– CC-NUMA
– S-COMA

klaszterek

metaszámítási
rendszerek

egyéb

–
–
– Toolkit alapú
– objektum orientált –
–

elosztott
memória

komponens alapú
peer to peer
web alapú
egyedi rendszerek

– NC-NUMA

II-5. ábra. Nagy számítási teljesítménnyel rendelkező rendszerek csoportosítása
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III Klaszterek
A különálló számítógépek összekapcsolásával létrejövő nagyteljesítményű
rendszerek szuperszámítógépként való felhasználásának gondolata már a 60-as években
felmerült, amikor az IBM mainframe rendszerek összekapcsolásával próbált
költséghatékonyabb párhuzamos teljesítményre szert tenni [30]. A klaszterek
kialakításának más irányból érkező motivációja az az ötlet volt, hogy az egyéb célokra
használt, hálózatokba kapcsolt számítógépek kihasználatlan számítási kapacitását
hasznosítsák (a PVM alapötlete [24], a Harness projekt [61], a Condor rendszer [62][63],
az MPI alapú Local Area Multicomputer [64]).
A klaszter rendszerek a 90-es évektől kezdtek igazi konkurenciát jelenteni a
többprocesszoros, párhuzamos célrendszerek számára. Ez elsősorban a mikroprocesszorok,
a hálózati technológiák és az elosztott alkalmazások fejlesztését segítő környezetek
jelentős mértékű fejlődésének köszönhető [29][30]. A klaszteres megoldások nagy előnye,
hogy a szabványos komponensek használata következtében a nagy számítási teljesítmény
kis hardver költségek mellett biztosítható. A számítógép szintű moduláris felépítés
biztosítja a rendszer könnyű bővítését (skálázhatóság) és az átkonfigurálhatóságot, ráadásul
az egymástól független számítógépekben a hibaterjedés is jól kontrollálható, megkönnyítve
a magas rendelkezésreállású rendszerek kialakítását.
A klaszterek használatának korlátai és nehézségei a szűkebb sávszélességű
kommunikációs alrendszerben és az üzenet alapú programozási paradigma szokatlan
voltában rejlenek. Mivel a kommunikációigényes feladatoknál továbbra is a szorosan
csatolt architektúrák használata az előnyösebb, a klaszter rendszerek valószínűleg nem
szorítják ki teljesen a hagyományos szuperszámítógépeket a piacról. A különféle
architektúrák szerepe és súlya a nagyteljesítményű számítástechnikában jól megbecsülhető
a jelenlegi 500 legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépet tartalmazó lista alapján [65].
Az utóbbi tíz évben a lista szerkezete megváltozott, a speciális szuperszámítógép
architektúrákat fokozatosan felváltják a klaszter rendszerek, melyek jelenleg a „top-listán”
már több mint 80%-ban képviseltetik magukat.
A klaszterek legjelentősebb ipari térhódításukat az adatbáziskezelő rendszerek,
valamint a hálózati fájl és web szerverek területén könyvelhetik el. A siker a viszonylag
kevés belső kommunikációval járó feladatnak és a polcról levehető szoftvereknek
köszönhető. A nagy számítási teljesítményű klaszterek fejlesztése és felhasználása a
kutatási és akadémiai szférában szintén jelentős. A Magyarországon működő nagyobb
klaszter rendszerek többnyire tudományos kutatási célokat szolgálnak (pl. BME, ELTE,
SZTAKI). A klaszterek tipikus alkalmazási területei közé tartozik a fizikai és mérnöki
adatfeldolgozás és szimuláció. Számítógép farmok végzik például a CERN svájci
részecske gyorsítójában az adatgyűjtést, vagy – egy magyar példát említve – klaszterrel
készülnek a légi irányítás számára az ultrarövidtávú meteorológiai előrejelzések is (vihar
előrejelzés szélirány és légnyomás adatok elemzéséből).

III.1 Mi a klaszter?
A klaszter architektúra célok és felépítés szempontjából valahol az elosztott
memóriát használó DM-MIMD szuperszámítógép architektúrák és a számítási
teljesítményt hangsúlyozó elosztott rendszerek között helyezkedik el. Mindkét rendszerhez
hasonlít abból a szempontból, hogy

- 16 -

Klaszterek

•
•
•
•
•

Juhász Sándor, 2004

nagy számítási teljesítmény elérésére törekszik,
a problémák megoldását párhuzamosítás alkalmazásával képes felgyorsítani,
a csomópontok lazán csatoltak, a végrehajtó egységek üzenetalapú kommunikációt
használnak,
a hibatűrés és rendelkezésre állás fontos tervezési szempont,
cél, hogy csomópontok elvétele (kiesése) esetén a rendszer teljesítménye
fokozatosan romoljon (gracefull degradation), és újabb erőforrások hozzáadásakor
fokozatosan nőjön (skálázhatóság).

Ugyanakkor a klaszterek lényegesen különböznek mindkét említett rendszertől.
Eltérések a DM-MIMD architektúrához képest:
•
•
•

Míg DM-MIMD szuperszámítógépek többszörözött processzor-memória párokból
épülnek fel, addig a klaszterek építőelemét teljes kiépítésű számítógépek
(processzor, cache, memória, I/O egységek) alkotják.
A DM-MIMD rendszer memória csatornákat használ az üzenet alapú
kommunikáció megvalósításához, a klaszter csomópontok tipikusan szabványos
LAN hálózaton keresztül kapcsolódnak össze.
Az egységes felügyeleti szoftverrel rendelkező szuperszámítógépekkel ellentétben
a klaszterek minden csomópontja külön operációs rendszert futtat.

Az elosztott feldolgozást végző metaszámítási rendszerek és a klaszterek a
következő alapvető különbségeket mutatják [30][49]:
•
•
•
•

Míg a metaszámítási rendszerek földrajzilag elosztottak, a klaszterek csomópontjai
egy konkrét földrajzi helyen, egymás közelében találhatók.
A klaszter csomópontjai személyi számítógépek vagy munkaállomások. A
metaszámítási környezet csomópontjai tetszőleges számítógépek lehetnek, ideértve
a klasszikus szuperszámítógépeket és a klasztereket is.
A klaszterek általában homogén felépítésűek (nem mindig), a metaszámítási
rendszer viszont tipikusan heterogén (nem mindig).
A klaszter komponensei (csomópontjai) a külvilág számára nem láthatóak. A
metaszámítási rendszerek elemei megkülönböztethetők és külön-külön címezhetők.

A fentiek alapján tehát a klaszterek olyan nagyteljesítményű párhuzamos számítási
rendszerek, melyek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek [49]:
1. A klaszter teljes kiépítésű számítógépek (processzor, memória, I/O egységek)
összekapcsolásával jön létre.
2. A klaszter csomópontjai lazán csatoltak, és a csomópontok összekapcsolása
tipikusan helyi hálózat segítségével történik.
3. A klaszter egységes egyesített számítási erőforrásként használható.
Az első két pont a felépítésre utal, és leginkább a szuperszámítógépektől való
eltéréseket hangsúlyozza, míg a harmadik pont a metaszámítási rendszerektől történő
elkülöníthetőséget szolgálja.
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III.2 Klaszter architektúrák
A különféle klaszterek hardver felépítés szempontjából jelentősen
egymástól, de a klaszter csomópontok összekötése tipikusan valamilyen
kapcsolaton keresztül valósul meg. Az I/O szintű csatolás jóval
szuperszámítógépekben alkalmazott, processzorok és memóriák között
nagysebességű buszoknál, de kiküszöböli annak fő hátrányait [29]:
•
•
•
•

eltérhetnek
I/O szintű
lassabb a
kialakított

a gyors buszok nagy számban történő összekapcsolása bonyolult és költséges,
az építőelemek illesztéséhez architektúránként eltérő, különleges hardver
szükséges,
az operációs rendszerhez speciális memória kezelő szoftvert kell kidolgozni,
a memóriakezelési többletköltségek (hozzáférés védelmek, szegmentálás, virtuális
memória kezelés, cache) csökkenti a teljesítményt (korlátozott skálázhatóság).

Az I/O alrendszeren keresztül való kapcsolódás előnye, hogy a ki- és beviteli
rendszert pontosan a különféle rendszerek egymáshoz kapcsolására tervezték, így a
csomópontok összekapcsolására történő felhasználása könnyen kivitelezhető, olcsó
megoldás. Nem elhanyagolható előny az sem, hogy az operációs rendszerek már eleve
tartalmazzák az ilyen eszközök kezeléséhez szükséges illesztő programokat, így akár
heterogén rendszerek esetében is külön erőfeszítések nélkül, azonnal működőképes. Az I/O
csatolt megoldások hátránya a memóriabuszénál kisebb sávszélesség és a nagyobb
késleltetések.
Az I/O csatolt rendszerek együttműködése, a III-1. ábrán látható módon,
megszervezhető mind osztott erőforrás, mind üzenet alapú kommunikáció segítségével. A
közös erőforrás (tipikusan diszk alrendszer) használata szűk keresztmetszetet jelent, ezért
ez a megoldás csak a kicsi (maximum négy csomópont) vagy direkt a hibatűrés céljából
létrehozott rendszerekben (például melegtartalék képzés) alkalmazható [29]. Ilyen elven
szerveződnek az adatbáziskezelő rendszerek klaszteres változatai is, ahol a tranzakciós
naplókat a perzisztencia kezelés miatt már úgyis eleve a háttértárra kell írni.
Az üzenet alapú megoldással jóval nagyobb mértékű skálázhatóság érhető el. Ebben
az esetben az I/O alrendszerek összekapcsolása valamilyen kommunikációs hálózaton
keresztül valósul meg. A klaszterekben használt elterjedt hálózattípusokról bővebben a
III.3 fejezet szól. Az összekapcsolható csomópontok számát csak a kommunikációs
sávszélesség igény korlátozza, a különféle Internetes route-olási megoldásokkal fizikailag
számítógépek milliói is összekapcsolhatók.
a)

b)
CPU
I/O

M

CPU

M

I/O

CPU
I/O

M

CPU

M

I/O

CPU

M

I/O

közös
háttértár

összekapcsoló hálózat

III-1. ábra. a) Üzenet alapú és b) megosztott erőforrást használó klaszterek architektúrák
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III.3 Hálózatok
A mai teljesítmény-centrikus klaszter rendszerek tipikusan I/O csatolt, üzenet alapú
együttműködést valósítanak meg szabványos hálózati kommunikáció használatával. A
klaszter teljesítménnyel foglalkozó tanulmányok [30][29][36] arra az egyáltalán nem
meglepő következtetésre jutottak, hogy a legszámításigényesebb feladatok kivételével
minden esetben az összekapcsoló hálózat tulajdonságai (topológia, sávszélesség,
késleltetés) határozzák meg alapvetően a rendszer teljesítményét. A kommunikáció
paramétereinek javítása kulcsfontosságú, ezért a mai klaszterek csomópontjait minden
esetben aktív kapcsolóelemeken (router, switch) keresztül, nagyteljesítményű
kommunikációs hálózattal kapcsolják össze. Ez a megoldás lényegében egy nagysebességű
virtuális crossbar rendszer kiépítését jelenti. Gyakorlati jelentősége miatt az értekezés
további részében vizsgálataim erre az architektúra típusra koncentrálnak.

III.3.1 Hardver megoldások

A hálózati technológiák összehasonlítására legáltalánosabban a minimális
késleltetés és az elérhető maximális sávszélesség adatokat használják. A sávszélesség a
kommunikációs közegen egységnyi idő alatt átvihető adatelemek (pl. bitek) számát
jellemzi, míg a késleltetés az a teljes idő, amíg egyetlen adatelem a forrástól elérkezik a
célállomásáig. A klaszter csomópontok összekapcsolására ma használt főbb hálózati
technológiák adatait a III-1. táblázatban foglaltam össze [36][66][67]. A 100 Mbit/s és az
1 Gbit/s sávszélességű Fast Ethernet és a Gigabit Ethernet [68] szabványok jelentősége
különösen az ad-hoc módon felépülő rendszereknél nagy (pl. heterogén számítógép
laboratóriumok ideiglenes felhasználása nagy számításigényű feladatok elvégzésére). Ezek
a típusok meglehetősen nagy késleltetéssel rendelkeznek, de teljesítményükhöz viszonyítva
pillanatnyilag a legolcsóbb megoldást jelentik [69], ezért az általános célú helyi hálózatok
kialakítására leggyakrabban ezeket használják. Alapvetően a busz topológiához tervezett,
többszörös hozzáférésű ütközésérzékelő (Carrier Sense Multiple Access/Collision
Detection, CSMA/CD) fizikai protokollt használják, de a busz topológiához kapcsolódó
funkciók általában nincsenek kihasználva, mivel klaszterekben közös hozzáférésű fizikai
közeg használatát kerülik. Annál fontosabb azonban a hálózati és szállítási réteg TPC/IP
protokollja [70], mely az Internet de facto átviteli szabványa.
típus neve

eredeti topológia

elvi sávszélesség
[MB/s]

késleltetés

switch
késleltetés

Fast Ethernet

Busz

12,5

20 μs

35 μs

Gigabit Ethernet

Busz

125

20 μs

35 μs

ATM

kapcsolt

19,4

120 μs

33 μs

Myrinet

kapcsolt

150

10 μs

10 μs

Quadrics (QsNet)

kapcsolt

5 μs

0,035 μs

Infiniband

kapcsolt

400
312,5 (alap)
1250 (*4)
3750 (*12)
320

7 μs

0,2 μs

1 μs

–

SCI

gyűrű

III-1. táblázat. A legelterjedtebb hálózati kapcsolatot biztosító technológiák összehasonlítása
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A klaszterek összekapcsolása terén jelenleg piacvezető Myrinet [71] 1994-ben
került piacra az Ethernet alapú kapcsolatok konkurenciájaként. A nagyobb sávszélesség
mellett fontos előnyt jelent, hogy a hálózatkezelés teljes egészében felhasználói
(nem kernel) szintű modulokban történik, kiküszöbölve ezzel az operációs rendszer
közbeiktatásával járó minden többletköltséget. Ezzel a változtatással a hálózati
késleltetéseket sikerül 10-15 μs-ra leszorítani. Az átvitel meggyorsítására RDMA (Remote
Memory Direct Access) technikát használ, mely lehetővé teszi egy másik hálózati adapter
memóriájának közvetlen írását és olvasását.
Az Myrinet újabb változatai kizárólag üvegszálás átviteli közeg felett működnek, a
csomópontok összekapcsolására 8-128 portos, polcról levehető hálózati kapcsolókat
(switch) használnak. A 8 és 16 portos változatok teljes crossbar rendszerűek, de a nagyobb
méretű klaszterek sávszélességigénye is biztosítható több teljes crossbar kapcsoló széles fa
struktúrába kapcsolásával (III-2. ábra).
8x8
crossbar

16x16
crossbar

16x16
crossbar

8x8
crossbar

16x16
crossbar

16x16
crossbar

8x8
crossbar

16x16
crossbar

8x8
crossbar

16x16
crossbar

gerinc kapcsolók

16x16
crossbar

16x16
crossbar

64 darab csomóponti kapcsolat

III-2. ábra. 8 és 16 portos switchek használata 64 elem összekapcsolására

A QsNet [72] a Quadrics [73] cég egyetlen, de igen jól sikerült terméke. A nagy, 400
MB/s elvi sávszélességet linkenként mindkét irányban biztosítja. Szintén RDMA-t használ,
mely ráadásul kiterjeszthető a gazda rendszer memóriájának írására is, így a QsNet-re
építve akár egy virtuális közös memória alapú rendszer is létrehozható. A hálózathoz
kapcsolódó Elite switchek 16 és 128 portos kivitelben készülnek, a különlegesen alacsony
35 ns-os belső késleltetésüket a switch-en belül alkalmazott két prioritás szint biztosítja.
Az Infiniband [74] egy 2001-ben megjelent újdonság. Rendkívül univerzális, a hálózati
adaptere (Host Channel Adaptor) nemcsak I/O alrendszerek, hanem processzorok
összekapcsolását is lehetővé teszi. Az igen részletes dokumentáció kitér a rézvezetékes és
az üvegszálas megvalósítás részleteire is. Az adatátvitelhez a Myrinet és QsNet
hálózatokhoz hasonlóan RDMA technikát használ. A Myrinetnél valamivel drágább, de
egyben nagyobb sávszélességet is biztosít. A különféle hálózati eszközök az alap 312,5
MB/s átviteli sebesség mellett négyszeres és tizenkétszeres sebességű átvitelt is
támogatnak. A négyszeres sebességre (1250 MB/s) méretezett switch-ek 8-128 port közötti
kivitelben készülnek A switch-ek a belső route-oláshoz 16 prioritási szintet használnak,
késleltetésük csupán 200 ns.
Az SCI [75] (Scalable Coherent Interface) 1992 óta IEEE/ANSI szabvány. Eredetileg a
processzorokat összekapcsoló buszok szűk keresztmetszet problémájának megoldására
tervezték. A jelzéssebesség felgyorsítására egy kettős gyűrű topológiát alkalmaztak, ahol a
jelek a két gyűrűben ellentétesen, de csak egy irányban haladnak, így jelentősen csökken
az interferencia zaj. A csomagméretek fix 0, 16, 64 vagy 256 byte méretűek, mely
megkönnyíti a gyors feldolgozásukat. Az SCI speciális tulajdonsága, hogy képes az
összekapcsolt processzorok cache-ének konzisztenciáját biztosítani. A QsNet-hez
hasonlóan közös memória alapú rendszerek is létrehozhatók vele, így működnek például az
újabb Convex Exemplar és a Data General számítógépek is [36]. Klaszterekben kizárólag a
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csomópontok összekapcsolásánál használják, ekkor a gyűrű struktúra miatt a
csomópontokat egy, kettő vagy háromdimenziós tórusz topológiába kell rendezni (III-3.
ábra). A tórusz hálózat jelentős hátránya a széles fa megoldáshoz képest, hogy egy
csomópont kiesése a gyűrű megszakadását jelenti, ami több csomópontot is érinthet. Ezt
általában a gyűrű olyan szoftveres átkonfigurálásával hidalják át [36], mely minimalizálja a
kieső csomópontok számát.
1 dimenziós tórusz

2 dimenziós tórusz
3 dimenziós tórusz

III-3. ábra. SCI hálózat csomópontjainak elhelyezkedése 1, 2 és 3 dimenziós tórusz topológiában

Érdemes megemlíteni, hogy az új kommunikációs hardverekkel elérhető maximális
sávszélességet a csomópontokon belül használt PCI busz is korlátozhatja. A PCI szabvány
32 vagy 64 bit szélességű kommunikációt tesz lehetővé 33 vagy 66 MHz-es
buszfrekvenciát használva. Ez azt jelenti, hogy a PCI buszra csatlakozó hálózati
adapterekkel elérhető átviteli sebesség maximum 110-480 MB/s lehet.

III.3.2 A szoftver szerepe

A klaszterek kommunikációs teljesménye nemcsak a fizikai réteg tulajdonságaitól
függ, hanem érdemes magasabb szintű protokoll rétegeket is megvizsgálni, illetve
lehetőség szerint a használt hardver eszközökhöz igazítani. Az egyedi fejlesztésű hardver
eszközök alkalmazásakor szóba jöhet a szabványos TCP/IP protokoll stack használata, de
ez sok esetben nem túl hatékony, így szükség lehet ennek kiterjesztésére vagy más
protokollok alkalmazására. A kiterjesztések (Fast TCP [76], vagy a [77]-ban
részletesebben bemutatott P-TCP, STCP, HS-TCP, HSTCP-LP, és H-TCP
implementációk) elsődleges célja, hogy a keretméretek és az adatfolyam vezérlés (flowcontrol) módosításával a gyakoribb csomagvesztés figyelembe vétele mellett is nagy
távolságra, nagy sávszélességgel lehessen adatokat továbbítani. Ezeknek a protokolloknak
inkább a földrajzilag elosztott Grid rendszerekben van kiemelkedő jelentősége. A
klaszterekben használt új megoldások elsősorban a rétegek és másolások számának
csökkentésére, esetleg az útvonal választás gyorsítására összpontosítanak (ATM, Gamma
[66], VIA [78]). Egyes esetekben a protokoll implementáció kernel szintű újraírásától,
vagy éppen a hálózati kártya meghajtók (driver) felhasználói (user) szintre emelésétől
(Myrinet, U-Net) remélnek teljesítmény javulást. A fenti módszerek jelentősen
hozzájárulnak a teljesítmény növeléséhez, azonban az összes felsorolt módszer figyelmen
kívül hagyja a széleskörű alkalmazhatóságot biztosító hordozhatóságot. Ennek
megfelelően a befektetett erőfeszítések csak egy speciális hardver vagy szoftver rendszer
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esetén eredményesek, és ráadásul minden csomópontot át kell alakítani úgy, hogy fel
legyen készülve az új megoldás támogatására.
A kommunikációs alrendszerek fejlesztői rendszerük nyers teljesítmény adatait
adják meg általában, ilyenek például a III-2. táblázatban feltüntetett, a Chiola és Ciaccio
[66] által mért sávszélesség és késletetés adatok. A méréseket 300 MHz-es Pentium II
alapú PC-kel végezték Linux operációs rendszeren, 3COM Fast Ethernet hálózati kártyákat
használva.
MPICH

U-Net

GAMMA active ports

kernel-ből TCP/IP
stack-et használva
159 μs

user szintű U-Net
protokolt használva
30 μs

kernel-ből Gamma
protokollt használva
14 μs

96,8 Mbps

96,8 Mbps

97,6 Mbps

(egy MPI implementáció)

hálózati eszköz elérés
minimális egyirányú
késleltetés
(a hardver rétegekben)

max. elérhető sávszélesség

III-2. táblázat. Kommunikációs alrendszerek jellemző teljesítmény adatai

Fontos azonban megjegyezni, hogy a gyakran a hálózati technológiák
rangsorolására használt késleteltés és sávszélesség adatoknak alig van valami közük a
párhuzamos alkalmazások valóságban nyújtott teljesítményhez [66]. Ennek fő oka, hogy a
nyers hardver teljesítmény számos szoftverhez kapcsolódó overhead-en keresztül jut el az
alkalmazások szintjére. A megbízható adatátvitel biztosítása érdekében a különféle hálózati
protokollok, így a TCP/IP is, megkövetelik, hogy az adat számos rétegen és pufferen
menjen keresztül. A kapcsolat felépítéséhez és fenntartásához a kommunikáló
csomópontok a hasznos adatok mellett számos protokollfüggő üzenetet is váltanak
egymással, mely szintén hozzájárul a késleltetés növekedéséhez. A bejárt hálózati rétegek
és adatmásolások száma is fontos tényező, és figyelembe kell venni az operációs rendszer
kontextus váltásainak, ütemezési módszereinek és különféle időzítéseinek hatását [66] is.
Ha a kommunikáló csomópontok nem közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, akkor az
útvonal választási algoritmus és a köztes csomópontok száma is lényegesen befolyásolja az
átvitel tulajdonságait. A megbízhatóság biztosítása érdekében a köztes csomópontokon
ugyanarról az adatról számos másolatot kell fenntartani, amíg meg nem érkezik a
célállomás visszaigazolása az adat hibátlan fogadásáról. A másolatok lekötik a memória
erőforrások egy részét, és így tovább lassíthatják az átvitelt.
A fenti okok miatt több kutató (Martin és társai [79], Chiola és Ciaccio [66]) is
arra a következtetésre jutott, hogy a mai, nagy sebességet biztosító hardver megoldásokat
használva (III-1. táblázat) a párhuzamos alkalmazások teljesítménye sokkal inkább függ a
szoftver overhead-ektől (az alkalmazás kommunikációs mintája, operációs rendszer
időzítések, protokoll stack implementáció tulajdonságai, kommunikációs könyvtár
megoldásai), mint a fizikai médium bármelyik tulajdonságától. A párhuzamos
alkalmazások teljesítménye a sávszélesség paraméterre különösen érzéketlennek bizonyult,
kivéve azon ritka eseteket, amikor sok nagyméretű üzenet átvitelére volt szükség. Ezek az
észrevételek összhangban vannak saját kutatási eredményeimmel, mivel [14]-ben
ismertetett esettanulmány alapján megállapítottam, hogy különösen kis üzenetek esetén a
fizika adatátvitel ideje csak töredékét teszi ki a teljes alkalmazás szintű késleltetésnek.
A sávszélesség és késletetési adatok ráadásul a protokollok különféle szintjein
mérhetők. Minél közelebb vagyunk az alkalmazás szintjéhez, annál inkább jellemzik ezek
az értékek a párhuzamos alkalmazások futtatása során elvárható teljesítményt.
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III.4 Teljesítményértékelési szempontok
III.4.1 Fontosabb teljesítménymértékek párhuzamos rendszerekben

Az összetett informatikai rendszerek teljesítménye számos paraméter függvényében
vizsgálható, ilyenek lehetnek az átbocsátó képesség, a válaszidő, a várakozási sorok
hossza, vagy akár a rendelkezésre állás is. Egyetlen konkrét alkalmazás esetén a
teljesítmény legalapvetőbb jellemzőjét az algoritmus különféle paraméterek (pl. probléma
méret, komplexitás, lebegőpontos teljesítmény) függvényében várható futási ideje adja.
Mivel a párhuzamos rendszerekben végrehajtott algoritmusok egyszerre több csomóponton
futnak, a különféle megoldások összehasonlítása során a futási idő mellett egyéb
jellemzőket is figyelembe kell venni [80].
A párhuzamos rendszerek általában nagyok, és egyszerre nem feltétlenül csak
egyetlen feladat végrehajtásával foglalkoznak. Az erőforrás ütemezés vagy a számlázás
érdekében fontos lehet a feladat futtatásához szükséges tényleges rendszererőforrások
mennyiségének meghatározása. Ezt a tulajdonságot a költségfüggvény írja le. Számítása a
futási idő és a futás során felhasznált feldolgozó egységek száma alapján történik:
q

költség ( q ) = futási idő ×

∑ kihasználtság

i

,

(1)

i =1

ahol q a feladat megoldásában résztvevő feldolgozó egységek száma, és a kihasználtsági az
i. feldolgozó egység átlagos terhelése a teljes futási idő alatt.
A párhuzamosítástól elsősorban sebesség növekedést várunk. A párhuzamos
algoritmus minőségét jól jellemzi, ha futási idejét az ugyanazt a problémát megoldó
legjobb szekvenciális algoritmushoz hasonlítjuk [80]. A gyorsulás (speed-up) a két
algoritmus futási idejének aránya:
gyorsulás( q ) =

a leggyorsabb szekvenciális algoritmus futási ideje
.
a vizsgált párhuzamos algoritmus futási ideje q végrehajtó egységen

(2)

Az adott algoritmus végrehajtási ideje nemcsak a párhuzamos végrehajtó egységek
q számától, hanem a feladat méretétől és az algoritmus tulajdonságaitól (komplexitás, a
lépések erőforrásigénye) is függ. A megoldandó feladat különféle problémaméret
tartományaiban gyakran más-más párhuzamos algoritmus bizonyul a legjobbnak.
Az algoritmus hatékonyságát a megoldás párhuzamos előállításának
megszervezésére fordított többletköltség korlátozza. A hatékonyság (η) lényegében a
párhuzamosítással elérhető gyorsulás árát jellemzi azzal, hogy összehasonlítja az ugyannak
a feladatnak a szekvenciális, illetve a párhuzamos végrehajtásával járó költséget:

η ( q) =

a leggyorsabb szekvenciális algoritmus költsége
.
a párhuzamos algoritmus költsége q végrehajtó egységen

(3)

Általában η ≤ 1, mert ellenkező esetben a párhuzamos algoritmusból konstruálható
lenne egy minden eddiginél gyorsabb szekvenciális algoritmus. Előfordulhat azonban,
hogy a párhuzamos algoritmus gyorsasága nemcsak az algoritmusnak, hanem a feldolgozó
egységek egyes tulajdonságainak is köszönhető (a többszörös méretű tár, illetve az
egymástól független háttértárak kihasználása). Ilyen esetekben az egyetlen feldolgozó
egységet rosszabbul kihasználó szekvenciális algoritmushoz viszonyított hatékonyság akár
1-nél nagyobb is lehet (szuperlineáris gyorsulás feltétele).
A költség, a gyorsulás és a hatékonyság fogalmának bevezetése lehetővé teszi a
párhuzamos algoritmusok minőségének vizsgálatát. Fontos megjegyezni, hogy ezek a
párhuzamos algoritmusokhoz kapcsolódó paraméterek nem skalár mennyiségek, hanem a
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problémaméret, illetve a végrehajtó egységek számának függvényei. Ez egyben azt is
jelenti, hogy nem feltétlenül található egy általánosságban legjobb párhuzamos algoritmus,
hanem az optimális megoldás a körülményektől függően eltérő lehet.

III.4.2 Információgyűjtés modellezéshez

Az optimalizálni kívánt teljesítménymérték (pl. futási idő, hatékonyság, gyorsulás)
kiválasztása után második lépésként információt kell szerezni az elosztott algoritmusok
teljesítményéről. Az információ megszerzése történhet mérések, szimuláció vagy modellek
alapján [81]. Mindhárom módszer hasznos és jól alkalmazható, azonban más-más
helyzetben érdemes használni őket.
Az információnyerés legegyszerűbb, klasszikus formája a mérés. Mérhetünk futási
időket, számlálhatunk eseményeket és gyűjthetünk különféle statisztikai adatokat. A
mérésnél természetesen figyelni kell arra, hogy mit és hogyan mérünk. Át kell gondolni,
hogy a mérés elvégzése milyen hatással van a rendszer működésére, és hogyan
befolyásolja a mért adatokat. A jó mérés előnye, hogy rendszerünkről pontos, torzítatlan
adatokat szolgáltat. Nagy hátránya, hogy a mérés elvégzéséhez szükséges speciális szoftver
vagy hardver eszközök mellett rendelkezésre kell állnia magának a felépített, üzemi szinten
működő mérendő rendszernek is.
A tervezés fázisaiban és a kivitelezés alatt álló rendszereknél használhatunk
szimulációt is. Szimuláció közben az események menete jobban kézben tartható, és sokkal
több lehetőség van a mérés befolyásoló hatásának kiküszöbölésére. A módszer nagy
előnye, hogy nincs szükség a teljes rendszer felépítésére, hanem helyette egy modell
rendszert használhatunk, hátránya azonban, hogy csak a modellben szereplő tényezők
hatásait tudjuk kimutatni, de a modell viselkedése nem egyezik meg tökéletesen a
szimulált rendszerével.
A megfelelően kidolgozott modell alapján a rendszer működését számítások
segítségével is becsülhetjük. A számítások pontos és elméletileg jól megalapozott
információt nyújtanak a modellről, de elvégzésük a szimuláció megvalósításánál általában
jóval bonyolultabb. A számítások csak a modell tulajdonságait írják le, és a modellezett
rendszert csak a modell pontosságának és illeszkedésének mértékében jellemzik.
A párhuzamos rendszerek vizsgálatánál mind a három módszer szóba jöhet. Az
algoritmus komplexitásának meghatározása történhet a mérésekre vagy a szimulációs
eredményekre való modellillesztéssel, vagy, amennyiben az algoritmus alapján közvetlenül
készíthető analitikus modell, akkor annak alkalmazásával. A modell a benne található
paraméterek meghatározásával válik teljessé, hiszen ezek után képes előre jelezni a
modellezett rendszer működését.

III.4.3 Klaszterek teljesítménymodellezése

A klaszterek teljesítménymodellezésének alapja a különféle teljesítménymértékek
(futási idő, hatékonyság, gyorsulás, erőforrás kihasználás) zárt matematikai alakban történő
felírása a különféle rendszer és alkalmazás paraméterek függvényében (csomópontok
száma, teljesítménye, hálózati sávszélesség, probléma méret, elosztási algoritmus stb.). A
végrehajtandó feladat és a futtató környezet egyes paramétereinek ismeretében a
teljesítménymértékek matematikai modellje a konkrét futtatások elvégzése nélkül is képes
előre jelezni, hogy érdemes-e egyáltalán, és ha igen, milyen módszerrel lehet az adott
feladatot egy adott hardver környezetben optimálisan megoldani. Ugyanez a módszer
választ ad arra a kérdésre is, hogy a megoldásban résztvevő csomópontok száma hogyan
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befolyásolja az eredmény előállításának sebességét, az előállításához szükséges
munkaráfordítást és a számítás hatásfokát. A kapott eredmények egy az egyben
felhasználhatók a terheléselosztó és erőforráshozzárendelő algoritmusokban.
A megfelelő modell felépítése után a modell szélső- és határértékeinek
vizsgálata megmutatja, hogy az adott környezetben milyen esetlegesen új módszereket
érdemes használni, illetve lehetőség nyílik a kidolgozott algoritmusok különféle
változatainak elvi vizsgálatára a modell segítségével. A megalkotott modell és a
kidolgozott algoritmusok gyakorlati verifikációja egy teszt implementáció segítségével
történik, ahol a különféle paraméterű méréseknek kell bizonyítani a modell helyesességét,
illetve az algoritmus gyakorlati teljesítményét az eddigi referencia eredményekhez képest.

III.5 Klaszterek programozása
III.5.1 Párhuzamos programozási modellek

A párhuzamosítással történő teljesítménynövelés érdekében biztosítani kell a sok
feldolgozó egység a közös cél érdekében történő együttműködését. A különféle
párhuzamos architektúrákban (II.1 és III.2 fejezetek) a csomópontok összekapcsolásának
módja lényegesen eltér, ezért a párhuzamos programozás különféle módszerei
architektúránként eltérő hatékonyságúak. Hat főbb párhuzamos programozási modell
illetve eszköz létezik [31]:
•
•
•
•
•
•

párhuzamos kódot generáló fordítók,
párhuzamos nyelvek,
üzenetkezelő rendszerek,
virtuális közös memória modell alapú rendszerek,
objektum orientált párhuzamos programozás,
előre elkészített program vázak (programming skeletons).

III.5.1.1 Párhuzamos kódot generáló fordítók
A párhuzamos kódot generáló fordítók feladata a hagyományos, szekvenciális
módon elkészített programokban fellelhető implicit párhuzamosságok felderítése, és a
párhuzamosan futtatható kód automatikus elkészítése. Az ilyen fordítók fejlesztése aktív
kutatási terület, legjelentősebb eredményeiket a szabályosan ismétlődő kódrészletek
(hurkok) párhuzamosítása területén tudják felmutatni [31]. Jelenleg csak a közös memóriát
használó környezetekkel tudnak hatékonyan együttműködni, az elosztott memóriás
környezetetek kezelése – a nem egyenletes tárhozzáférési idő miatt – egyelőre
leküzdhetetlen nehézséget jelent. Klaszterek esetén ez a módszer jelenleg nem használható.
III.5.1.2 Párhuzamos nyelvek
A párhuzamos nyelvek és fejlesztő környezetek használata szintén erősen a közös
memóriát használó környezetekhez kapcsolódik, így klaszterekben nem tipikus megoldás.
A párhuzamos kódot generáló fordítókhoz képest a fő eltérés, hogy itt nem automatikus a
párhuzamosítás, hanem az alkalmazásfejlesztőnek – a nyelvi szerkezetek és kiterjesztések
segítségével – explicit módon kell megfogalmaznia, hogy mely kódrészletek futtathatók
egymással párhuzamosan. Mivel a párhuzamos programozás művelői vonakodnak a
megszokottól gyökeresen eltérő párhuzamos programozási nyelvek (pl. ADA)
használatától [80], sokkal sikeresebbnek bizonyult az elterjedt programozási nyelvek
párhuzamos szerkezetekkel történő kiegészítése (CC++, Fortran M, HPF [50]).
- 25 -

Klaszterek

Juhász Sándor, 2004

III.5.1.3 Üzenetkezelő rendszerek
Az elosztott memóriás rendszerek lazán csatolt szemléletét tükrözik az üzenetkezelő
rendszerek. Az ilyen rendszerek az üzenetkezelő eljárásokat egy rutinkönyvtár formájában
illesztik egy már széles körben elterjedt magas szintű nyelvhez. Klaszterek esetén az
általános célú, hordozható párhuzamos alkalmazások kialakításához ez a módszer
bizonyult a legmegfelelőbbnek [80]. Közülük a két legfontosabb az alacsony szintű
klaszterépítés de facto szabványának számító PVM (Parallel Virtual Machine) [23][24][25]
és MPI (Message Passing Interface) [26][27][28] könyvtár. Az üzenetkezelő könyvtárak
olyan sikeresnek bizonyultak, hogy implementációik számos különféle rendszertípusra
elkészültek. Az MPI programozói interfészt az architektúra típusától függetlenül minden
hardver gyártó támogatja, olyannyira, hogy az MPI könyvtárra támaszkodó párhuzamos
programok gond nélkül lefordíthatók és futtathatók az összes architektúrán. Ez a módszer
azonban csak elfedi az alsó rétegekben meghúzódó kommunikációs alrendszerek
különbözőségét: a futtatás során kiderül, hogy a forrás architektúrák közötti
hordozhatósága nem jár együtt a teljesítmény hordozhatóságával [29], ehhez már a
algoritmusokat is a konkrét futtató rendszer adottságaihoz kell alakítani (kommunikációs
struktúra, granularitás).
A PVM és az MPI összehasonlításával számos irodalom foglalkozik [48][82], itt
inkább a közös tulajdonságokat emelem ki. Az üzenetkezelő könyvtárak a párhuzamos
fejlesztés alacsony szintű támogatását biztosítják, azaz megteremtik a kommunikáció és a
szinkronizálás eszközeit a processzek között, azonban ezek megfelelő alkalmazása a
párhuzamos feldolgozás megszervezése érdekében már a programozó feladata. A fejlesztő
dolga lesz az adatszerkezetek definíciója, az adatpartícionálás és az elosztott vezérlés
megtervezése, a kommunikációs struktúra kialakítása, valamint a processzek feldolgozó
egységekhez való hozzárendelése is (mapping). A könyvtárak használata a
függvényparaméterek sokasága miatt elég nehézkes, viszont a programvégrehajtás felett
teljes körű ellenőrzést biztosítanak.
III.5.1.4 Virtuális közös memória modell alapú rendszerek
Az üzenet alapú modellnél egyszerűbb, könnyebben használható módszert jelent a
közös memória alapú együttműködés. A virtuális (vagy elosztott) közös memória modell
alapú rendszerek (Virtual Shared Memory vagy Distributed Shared Memory) lényege,
hogy az elosztott memóriával rendelkező rendszerekben megvalósítsák a közös memória
emulációját. Ennek egyik legismertebb példája a Linda környezet [83]. A közösen használt
memória területet a hatékonyság érdekében gyakran minden csomóponton replikálják, a
pédányok szinkronizálásáról a háttérrendszer gondoskodik. A közös memória alapú
megközelítés előnye, hogy a fejlesztőnek nem kell mindig tudnia, hogy hol találhatók a
szükséges adatok, hanem a rendszer a legfrissebb példányhoz való hozzáférést annak
helyétől függetlenül, automatikusan biztosítja [31]. A módszer nagyon ígéretes, azonban
klaszterek programozására megfelelő hatékonyságú implementáció hiányában alig
használják.
III.5.1.5 Objektum orientált párhuzamos programozás
A hagyományos objektum modellek az objektumot olyan absztrakt adattípusnak
tekintik, mely elrejti magában belső állapotát, és különféle funkcióihoz csak egy jól
definiált felületen keresztül lehet hozzáférni. Az objektumok jól illeszkednek az üzenet
alapú kommunikációs modellhez és különösebb nehézség nélkül kiegészíthetők az osztott
felhasználás koncepciójával. Az objektum orientált párhuzamos programozási környezetek
(pl. CC++ [50], Java) jól áttekinthető, könnyen fejleszthető kódot eredményeznek, de a
nagyteljesítményű számításokkal foglalkozó kutatók körében nem terjedtek el, mivel ők
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továbbra is a hagyományos nyelvek (Fortran, C) használatát részesítik előnyben. Az
alapgondolat komponensek irányába történő kiterjesztése nagyon fontos szerepet játszik a
vállalati információs rendszerekben (DCOM [51][52], CORBA [53], .NET [54], J2EE
[55][56]).
III.5.1.6 Előre elkészített program vázak
A párhuzamos szoftverek elkészítése igen nehéz, ezért a párhuzamos programozás
megkönnyítésére több kiegészítő módszer is született [84][85]. Ezek egy fontos csoportja
lényegében a párhuzamos programozás megkerülését célozza meg. Előre elkészített
program vázak (programming skeletons) használata esetén a bonyolult, párhuzamosságot
kezelő részeket csak egyszer írja meg egy szakértő, a feladat specifikus munkát pedig egy
bárki által elkészíthető soros alkalmazás végzi. A feladatok szétválasztásának ez a módja
más területeken is megjelenik (adatbázis vagy tranzakció kezelő rendszerek).
Nem foglalkoznak a párhuzamos programozás nehézségeivel a különböző kötegelt
(batch) feldolgozást végző és erőforrás ütemező rendszerek (Condor [62][63], PBS [86],
LoadLeveler [87], LSF [88], NQE [89], SGE [90]) sem. Ezek a rendszerek úgy segítik a
párhuzamos programozást, hogy nyilvántartják a rendelkezésre álló erőforrásokat
(processzorok, operációs rendszer, tárterület a különféle csomópontokon), és igyekeznek a
megtalálni legmegfelelőbb végrehajtó egységeket a beadott feladatok (job) számára,
melyek önmagukban lehetnek akár soros, akár párhuzamos alkalmazások is. A párhuzamos
környezeten belül az ütemező optimalizálja a végrehajtás menetét (erőforrás illesztés,
átbocsátó képesség növelése, válaszidő csökkentés, terhelés kiegyenlítés).

III.5.2 Párhuzamos programozási paradigmák

Széles körben elismert tény [31][29][50][84][85], hogy a párhuzamos programok
szerkezetük alapján csoportosíthatók, és besorolhatók néhány paradigma osztályba.
Minden egyes paradigma egy-egy algoritmus osztályt képvisel, melyben a vezérlő
szerkezetek lényegében azonos sémát követnek. Buyya [31] számos osztályozási módszert
összevet, és ezek alapján a következő öt paradigmát különbözteti meg:
•
•
•
•
•

mester-szolga,
adattartomány dekompozíció,
futószalag elv,
„oszd meg és uralkodj”,
spekulatív párhuzamosság.

Az első négy, szabályos struktúrájú párhuzamos programozási paradigma
adatáramlási vázlatát a III-4. ábra mutatja be. Bár itt csak a paradigmák tiszta változata
kerül bemutatásra, természetesen a módszerek kombinálhatók is egymással. Egyes
feladatok elvégzésére az így létrejövő hibrid megoldások bizonyulhatnak a legjobb
választásnak.
III.5.2.1 Mester-szolga paradigma
A mester-szolga vagy taszk farm, (master-slave, task farming, processor farm)
megoldás lényegében egy futtató rendszert takar, mely a programot eljuttatja a futtató
csomópontokra, és átadja számukra a futtatáshoz szükséges bemeneti adatokat. A futás
befejeződésekor az eredményeket a futtató rendszer összegyűjti, és eljuttatja a feladatot
elindító felhasználónak. A paradigma keretében egyaránt alkalmazható statikus és
dinamikus terheléskiegyenlítés. Statikus esetben a feladatot a feldolgozó egységeknek
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megfelelő számú részre kell bontani, és párhuzamosan elindítani azok végrehajtását.
Ilyenkor maga a mester is részt vesz a számítások elvégzésében. A számítások
történhetnek egyszer, vagy ciklikus módon is. Ha a taszkok száma nem ismert előre, illetve
ha a végrehajtó egységek számánál több taszkot kell feldolgozni, előnyösebb a dinamikus
terheléskiegyenlítés alkalmazása. Ilyenkor a mester csak a feladatmegoldás
koordinálásával foglalkozik: ha a szolga végzett a kiadott részfeladattal, akkor újat rendel
hozzá. A dinamikus feladatkiosztás jól alkalmazható változó környezetben, és megfelelő
kialakítás esetén képes tolerálni akár a mester akár a szolgák leállását.
A paradigma szélsőséges esete a nagyon egyszerűen párhuzamosítható
alkalmazások csoportja (embarassingly parallel application). Ekkor a feladat nagyon
könnyen és probléma mentesen felbontható egymástól független részfeladatokra, és a
mesterre csak az adatok kiosztásának és begyűjtésének feladata hárul. Ez lényegében
független soros programok futtatását jelenti egy párhuzamos környezeten belül (SPPS,
Serial Program Parallel System technika). A módszert ilyen tiszta formában klaszterek
esetén először FermiLab-nál [91] használták fizikai adatok elemzésére.
A mester-szolga vezérlési struktúra alkalmazásával jelentős sebességnövekedés és
skálázhatóság érhető el, amennyiben a megoldandó feladat alkalmas az ilyen nagyléptékű
párhuzamosításra. Az ilyen típusú feladatok közé tartozik az adatelemzés (FermiLab,
CERN részecske gyorsító adatai, SETI@Home [44]), a kép és filmszintézis (ray tracing,
fraktál modellek), a különféle paramétertanulmányokra épülő alkalmazások és a Monte
Carlo módszerek. Nagy granularitása miatt a mester-szolga paradigma a leghatékonyabb
megoldás az elosztott memóriával rendelkező párhuzamos rendszerek kihasználására,
hátránya azonban, hogy az általános célú feladatok nem feltétlenül bonthatók fel
tökéletesen elkülönítve végrehajtható részekre.
a)

b)

mester

kezdeti adatszétosztás

feladat kiosztás
ciklusban:
számítás
adatcsere

1. szolga

ciklusban:
számítás
adatcsere

ciklusban:
számítás
adatcsere

2. szolga

végeredmény begyűjtés

3. szolga

alap probléma
eredmény begyűjtés

c)

d)
egyesítés

bemenet

1. fokozat

kimenet

2. fokozat

szétosztás

3. fokozat

alproblémák

III-4. ábra. Párhuzamos programozási paradigmák adatáramlási vázlata: a) mester-szolga,
b) adattartomány dekompozíció, c) futószalag, d) „oszd meg és uralkodj”

III.5.2.2 Adattartomány dekompozíció
Az adattartomány dekompozíció a párhuzamos programozásban legelterjedtebben
használt paradigma. Lényege, hogy a processzek alapvetően ugyanazt a kódot futtatják, de
más-más adathalmazokon. Mivel ez a megoldás az alkalmazás adatainak a feldolgozó
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egységek közötti szétosztásával jár, a módszerre geometriai tartomány felosztás,
adatpárhuzamosítás, illetve SPMD (Single Program Multiple Data) néven is hivatkoznak
[31]. Számos probléma hátterében egy szabályos geometriai struktúra húzódik, ahol az
egymástól való függőségek térben korlátozottak. Ez a homogenitás lehetővé teszi az adatok
processzorok közötti olyan elosztását, ahol a processzorok csak egy-egy térrészre
vonatkozó számításokért felelnek, és csak közvetlen szomszédaikkal kommunikálnak. A
processzorok kommunikációs terhelése az általuk kezelt térrészek határfelületének
méretével arányos. Bizonyos esetekben időnként globális szinkronizálásra is szükség lehet.
A módszer akkor működik hatékonyan, ha a felosztott térrészekhez rendelhető
számítások nagyjából azonos mennyiségűek, inhomogén számításigény esetén valamilyen
terhelés kiegyenlítő algoritmust kell alkalmazni. Az adattartomány dekompozíció nagyon
érzékeny a processzek meghibásodására, egyetlen tartomány számításának kiesése a teljes
algoritmus leállását okozza.
III.5.2.3 Futószalag elv
A futószalag elv használata funkcionális dekompozíción alapul: a feladat konkurens
működésre alkalmas részeit szétválasztják, és az egyes részeket külön-külön processzoron
futtatják. Ennek a leggyakrabban használt, és egyben a legegyszerűbb kommunikációs
struktúrával rendelkező esete a futószalag használata, mivel az adatok itt a futószalag
szomszédos fokozatai között egy irányba áramlanak. A paradigma hatékonysága az egy
processzorhoz rendelt fokozatok számításigényének kiegyensúlyozottságán múlik. A
hibatűrés és az egyszerűbb terheléskiegyenlítés érdekében gyakran alkalmaznak több
lehetséges adatutat a fokozatokon keresztül. A módszert leginkább az adatelemzés és a
képfeldolgozás területén alkalmazzák.
III.5.2.4 „Oszd meg és uralkodj”
Az „oszd meg és uralkodj” módszer jól ismert a szekvenciális programozás
területén is. Lényege, hogy az alapproblémát több kisebb részre bontjuk, majd a
részproblémákat külön-külön megoldjuk, és ezután a részeredmények összesítéséből
születik meg a végeredmény. A részproblémák ugyanezt a módszert követve tovább
bonthatók, végső soron iteratív dekompozíció segítségével oldva meg a feladatot. Egyes
problémák felbontásuk során saját maguk egy kisebb változatát adják, lehetővé téve a
rekurzív megoldást. A paradigma párhuzamos alkalmazásának lényege, hogy a keletkező
részproblémák egymástól függetlenül megoldhatók, vagyis a külön részproblémákkal
foglalkozó feldolgozó egységek nem kommunikálnak egymás között. A három
alapművelet (szétosztás, számítás és egyesítés) által kialakított megoldási mintát a III-4.
ábra d) pontjának fa gráfja illusztrálja. A mester-szolga paradigma az „oszd meg és
uralkodj” elv speciális esetének tekinthető, ahol csak egyetlen szétosztási szint kerül
alkalmazásra.
A párhuzamos „oszd meg és uralkodj” paradigma gyakorlati megvalósítása során a
végrehajtandó (szekvenciális) taszkok dinamikusan keletkeznek, majd bekerülnek egy
központi, vagy egy elosztottan megvalósított sorba (job queue, job pool), ahonnan a
processzorokhoz rendelésük dinamikusan történik (batch feldolgozó és terhelés elosztó
rendszerek, III.5.1.6 fejezet). A különféle paradigmákat a feladat felosztás és
processzorhoz rendelés szempontjából csoportosítva látható, hogy míg az adattartomány és
a futószalag paradigma esetén mind a felosztás, mind a hozzárendelés előre meghatározott,
azaz statikus jellegű, addig az „oszd meg és uralkodj” paradigma mindkét szempontból
időben változó, dinamikus jelleget mutat. A mester-szolga módszer átmenetet képez, itt a
feladat felosztása statikus, de a processzorokhoz történő hozzárendelés már dinamikusan
történik.
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III.5.2.5 Spekulatív párhuzamosság
Spekulatív párhuzamosítást akkor érdemes alkalmazni, ha a megoldandó
problémában jelenlévő összetett adat vagy funkcionális függőségek akadályozzák az előző
négy paradigma használatát. Ilyen esetekben is érdemes lehet a problémát kisebb részekre
osztani, és azokat egymással párhuzamosan megoldani, azonban itt különféle
heurisztikákat és optimista futtatási megközelítést kell alkalmazni. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy olyan részproblémákat kell párhuzamosítani, ahol feltételezhető, hogy a
konkurens végrehajtás nem befolyásolja a teljes problémamegoldás konzisztenciáját. Ezt a
feltételt természetesen utólagosan ellenőrizni kell, és ha mégsem teljesül, akkor vissza kell
vinni a rendszert egy előző, konzisztens állapotba (rollback). A módszert aszinkron
problémák és diszkrét események szimulációjánál használják, hatékonysága nagyban függ
attól, hogy mennyire pontosan sikerül előrejelezni egyes részproblémák függetlenségét.
Másik felhasználási lehetőség, amikor egy probléma megoldására több egymástól
független algoritmus létezik, azonban nem lehet előre tudni, hogy melyik vezet a
leggyorsabban eredményre. Ilyenkor mindegyik algoritmust párhuzamosan, egyszerre el
lehet kezdeni futtatni, és közülük a leggyorsabb fogja a végső megoldást szolgáltatni.

III.6 Kutatási célok áttekintése
A klaszterekben a hardver viszonylagos egyszerűsége ellenére szoftver szempontból
számos, még nyitott kérdés vetődik fel. Láttuk, hogy az üzenet alapú, viszonylag kis
sávszélességű kommunikáció miatt az algoritmusok tervezésekor és implementálásakor az
egyéb párhuzamos rendszereknél megszokottól lényegesen eltérő programozási
alapelveket kell követni. Kutatásaim nem elsősorban a hibatűrést és rendelkezésre állást
helyezték előtérbe, hanem a teljesítmény orientált klaszter világra koncentráltak. A
bemutatott téziseim szabványos, teljesen kapcsolt (fully switched), IP alapú hálózattal
összekapcsolt klaszterek teljesítményének modellezésével és optimalizálásával
foglalkoznak. Mivel a gyakorlati életben a teljesítmény orientált klaszterek túlnyomó
többsége így épül fel, az eredmények ezekben a rendszerekben sokrétűen felhasználhatók.
A különféle algoritmusok teljesítményét klaszterek esetében alapvetően
befolyásolja a feladatok csomópontok között történő szétosztása, valamint az eredmény
elő- és összeállításához alkalmazott kommunikációs minta is. A viszonylag lassú
kommunikációs hálózat használata a várt teljesítmény elérése érdekében a megfelelő
granularitás használata mellett megköveteli a számítások és a kommunikáció átlapolásának
biztosítását is. Kutatásaim során az üzenetküldés aszinkron működésben rejlő teljesítmény
tartalékok kiaknázásával és az aszinkron működés teljesítménymodellezésével
foglalkoztam. A következő fejezetekben ismertetésre kerülő téziseim az aszinkronitás
kihasználásának és formális leírásának módszereit mutatják be sorra a párhuzamos
alkalmazások létrehozásának különböző szintjein, kezdve a párhuzamos, aszinkron
üzenetmodellezéstől, majd a pont-pont üzenetekből felépíthető csoportkommunikációs
primitíveken át eljutva egy teljes párhuzamos alkalmazás aszinkron modelljéhez.
A modellek és elméleti megfontolások kidolgozása mellett a kutató munkám fontos
célja volt olyan módszerek és algoritmusok kidolgozása, melyek felülmúlják a
klaszterekben eddig használt megoldások hatékonyságát vagy teljesítményét, ugyanakkor
elég egyszerűek ahhoz, hogy a gyakorlatban is hatékonyan használhatók legyenek.
Munkám során nem csupán az üzenetkezelő könyvtárak (PVM, MPI) általánosan
használt implementációjára támaszkodtam, hanem az általam létrehozott Piramis klaszter
rendszer is igen hasznos teszt környezetül szolgált az ismertetett elvi elképzelések valós
verifikációjához. Ebben a környezetben történt a tézisek alátámasztására elkészített
gyakorlati tesztek és mérő alkalmazások futtatásának egy jelentős része.
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IV Párhuzamos, aszinkron kommunikációs csatornák
modellezése
(kapcsolódó saját publikációk: [6][13][14])

IV.1 A tézis áttekintése
A klaszter rendszerek tényleges teljesítményét lényegesen befolyásolják a
kommunikációs alrendszer alapvető paraméterei. Az architektúrák bemutatásánál (III.2
fejezet) láttuk, hogy a skálázhatóság biztosítása érdekében a nagyobb (négynél több
számítógépből álló) PC klaszterek csomópontjai nem használnak közös erőforrást. A
csomópontok együttműködésének megszervezésé egy általános célú kommunikációs
hálózaton keresztül történik, mely a szorosan csatolt párhuzamos architektúrákhoz képest
nagyobb késleltetéssel rendelkezik, és kisebb sávszélességet biztosít. A kommunikációs
alrendszer kialakítását jelentősen megnehezítik az egymásnak ellentmondó követelmények.
A megfelelő teljesítmény érdekében nagy sávszélességű és kis késleltetésű adatátviteli
közeget kell biztosítani a csomópontok között, ugyanakkor a költségek alacsonyan tartása
mellett szabványos, heterogén rendszerekben is alkalmazható, hordozható megoldásokat
kellene használni.
A III.3.2 fejezetből kiderült, hogy klaszter rendszerekben jelenleg használt hálózati
technológiák mellett nem elsősorban a hardver megoldások fizikai sávszélessége és
késleltetése jelenti a szűk keresztmetszetet, hanem a teljesítményt sokkal inkább
korlátozzák a különféle szoftver megoldásokban (operációs rendszer, protokollok,
üzenetkezelő könyvtár) rejtőző késleltetések. Érdemes ezért kihasználni az aszinkron (nem
blokkoló jellegű) kommunikáció adta előnyöket a kommunikációs alrendszer átbocsátó
képességének növelésére [14], hiszen így a különféle kommunikációs lépések nemcsak a
feldolgozással, hanem akár egymással is átlapolhatók, így biztosítva a különféle
adminisztrációs időkiesések hasznos tevékenységgel való elfedését.
A tézis első részében megmutatom, hogy klaszterekben az aszinkron
kommunikációs csatornák párhuzamos alkalmazása akár ugyanazon két csomópont között
is lényegesen megnöveli a rendszer átbocsátó képességét (természetesen csak a fizikai
közeg teljesítőképességének határáig), ráadásul a teljesítménynövekedést hordozható
módon biztosítja. A módszer használhatóságának demonstrálásánál az általam kifejlesztett
platformfüggetlen, aszinkron kommunikációra épülő Piramis rendszert használtam.
Windows és Linux operációs rendszerek alatt végzett mérésekkel demonstráltam, hogy az
aszinkron párhuzamos csatornák alkalmazása, a használt platformtól függetlenül, lényeges
teljesítménynövekedéssel jár, különösen kisebb üzenetek esetén.
A tézis második része a párhuzamos csatornák modellezéséhez kapcsolódik. A
hagyományos modellek a fizikai sávszélesség csomóponton belüli megosztását egyáltalán
nem kezelik, ezért nem alkalmazhatók hatékonyan a csomópont fizikai átviteli kapacitásért
versengő párhuzamos csatornák működésének leírására. A párhuzamos csatornák számától
való függőség leírására kidolgoztam egy új formulát, melynek hatékonyságát Linux és
Windows operációs rendszerek alatt végzett mérésekkel igazoltam. A modell hasznosságát
igazolja, hogy vizsgálataim [6][13] alapján a hagyományos lineáris modellhez képest 2–5ször pontosabb becslést ad.
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IV.2 Hordozhatóság és teljesítmény
A különféle hálózati eszközök teljesítményjavításának hardver és szoftver
módszereit a III.3 fejezet részletesen bemutatta. Láttuk, hogy a különféle speciális
megoldások (egyedi hardver rendszerek, új protokollok bevezetése, user vagy kernel
szinten futó saját hálózati meghajtók, új üzenetkezelő könyvtár implementációk) jelentős
teljesítménynövekedést biztosítanak. A megnövekedett teljesítményt specializálódással
érik el, azonban minél inkább eltérnek az általánosan használt szabványos megoldásoktól,
annál kevésbé jellemző rájuk az üzenetkezelő alrendszerekkel szemben támasztott másik
fontos követelmény, a hordozhatóság. Mivel a kommunikációs alrendszerek elsődleges
célja a különféle rendszerek összekapcsolása, fontos, hogy az implementáció minél kisebb
részét kelljen át- és hozzáalakítani minden egyes hálózati hardverhez, operációs
rendszerhez, vagy üzenetkezelő rendszerhez. Még homogén klaszterek esetén is fontos a
hordozhatóság, hiszen a folyamatos működés megköveteli, hogy a rendszer menet közben
átalakítható legyen, és az újabb hardverrel érkező csomópontoknak is (javítások,
bővítések) zavartalanul be kell tudni illeszkedni a rendszerbe.
Sajnos a hordozhatóság és a teljesítmény általában egymásnak ellentmondó
követelmények, és nagyon nehéz egyszerre mindkettőt teljesíteni. Bár a párhuzamos
világban létezik olyan üzenetkezelő interfész (MPI [26]), mely forráskód szinten
hordozhatóvá teszi az elosztott alkalmazásokat, a III.5.1.3 fejezetben már volt szó arról,
hogy a különféle programozási paradigmák miatt a rendszerek között csak a funkciót és
nem a teljesítményt hordozzuk. Sőt, a helyzet még ennél is rosszabb, ugyanis a különféle
MPI implementációk tulajdonságai még egyazon célrendszer (pl. klaszterek) esetén is
különböznek. Különösen igaz ez a csoportkommunikációra, ahol a különböző
implementációk különféle gyenge pontokkal rendelkeznek, melyeket a fejlesztők direkt
elkerülnek, és a lassú funkciókat alkalmazás szinten más módszerrel újra megvalósítják
[66]. Ezek a megoldások természetesen nem lesznek hordozhatók, így megkérdőjelezik a
beépített csoportkommunikációs primitívekkel behozott komplexitás hasznosságát is.
Más rendszerek, mint a már említett U-Net és Gamma csak a teljesítményre
koncentrálnak, a hordozhatósággal egyáltalán nem foglalkoznak. Bár az új protokollok, és
a hálózati kártya közvetlen, az operációs rendszer megkerülésével történő programozása
valóban jelentős teljesítmény javulást hozhat, a hordozhatóság biztosításához azonban
minden egyes hálózati kártya típushoz és operációs rendszerhez újra kell írni a rendszert,
ami meglehetősen nagy fejlesztési ráfordítással jár. Ezek a rendszerek ráadásul csak az
alacsony szintű üzenet átvitelre koncentrálnak, nem támogatják a bonyolultabb
kommunikációs mintákat, vagyis önmagukban történő használatuk meglehetősen
kényelmetlen.
Az aszinkron (nem-blokkoló jellegű) kommunikáció alkalmazása kettős előnnyel
jár a szinkron (blokkoló) változathoz képest: először is megengedi a kommunikációs és a
számítási lépések átlapolódását, másodsorban pedig lehetővé válik, hogy több üzenet is
egyszerre, párhuzamosan kerüljön továbbításra. Míg az első okot viszonylag gyakran
említik a párhuzamos feldolgozás irodalmában, a második tipikusan a klaszter
rendszerekben jut szerephez. Mivel a kommunikációs alrendszerek teljesítményét nem
csupán a hardver felépítés, hanem gyakran inkább a szoftver többletmunka (overhead)
mennyisége határozza meg, az aszinkron üzenetkezelés klaszterekben is jó módszernek
bizonyulhat, mivel a teljes hardver sávszélesség hordozható módon válik kihasználhatóvá.
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IV.3 Kommunikációmodellezés
A kommunikáció teljesítményének legáltalánosabb leírását az üzenet méretek
függvényében felírt késleltetés görbe adja. A függvény meghatározható közvetlenül a
hardver médiumra, de teljesítménymodellezés szempontjából leginkább a kommunikáló
alkalmazások szintjén célszerű lemérni. Hogy ne kelljen foglalkozni a különböző
csomópontok óráinak szinkronizálásával [92], a küldési idők meghatározása egy üzenet
oda-vissza útjának lemérésével történik (ping-pong benchmark) [60][66][67][68][93]. A
magasabb szintű protokollokban nulla hosszúságú üzenethez (üres borítékhoz) tartozó
késleltetés is értelmezett, ezt tekintjük a minimális késleltetésnek. A nagyobb üzenetek
átvitele hosszabb ideig tart, de egyre hatékonyabban történik, így a teljes küldési időben a
kezdeti minimális késleltetés egyre kisebb részt képvisel. A III-2. táblázatban szereplő
minimális késletetés a nulla hosszúságú üzenetekre vonatkozik, míg a maximális
sávszélesség kihasználására inkább a nagyobb üzenetek képesek.
A legegyszerűbb modellek az üzenet költségét hosszúságától függetlenül fix
nagyságúnak tekintik [94]. Ezeket a közös memórián keresztül kommunikáló
architektúrákban szokás alkalmazni, ahol csak az előre elkészített memóriaterületek
mutatóinak átadását kell ténylegesen elvégezni, így csak az operációs rendszer hívások és a
kontextus váltások költségével kell foglalkozni. A klaszterekben is alkalmazott
hagyományos kommunikációs modellek [50][94][95][96][97] alapvetően lineárisak, és a
teljes kommunikációs idő (tc) kiszámításához az üzenet hosszát (n) és az alapvető
késleltetési időt (t0) veszik figyelembe:
tc ( n ) = t0 + ntd = t0 + n

1
,
beff

(4)

ahol td az egy adategység átviteléhez szükséges idő, ami pontosan beff, az effektív
sávszélesség reciproka.
Helman és társai az egy adategység átviteléhez szükséges td időt közvetlenül az elvi
fizikai sávszélességből (bn) származtatják [95], de általában pontosabb eredményt kapunk,
ha a különböző hosszúságú oda-vissza üzenetváltások idejének lemérésével meghatározzuk
a tc(n) görbét, és t0 és td konstansokat lineáris regresszióval ebből származtatjuk
[93][96][97]. Egyszerűsége és hatékonysága miatt a lineáris modell használata széles
körben elterjedt. Az üzenetméret szorzótényezője egyaránt magában foglalja a hardver
médium késleltetését és a méretfüggő szoftver költségeket is (pl. másolás pufferek között).
Hasonlóan a t0 konstans egyben jellemzi mind a küldő, mind a fogadó oldalon fellépő
szoftver és hardver késleltetéseket.
A modell jól működik olyan szorosan integrált rendszerekben, ahol a teljes
üzenetátvitel ideje alatt biztosítható az átviteli közeghez való kizárólagos hozzáférés
(memória buszok, kapcsoló elemen keresztül történő kommunikáció, arbitrációval
rendelkező egyedi kommunikációs rendszerek). Ha az üzenetnek köztes állomásokat is kell
érintenie (hierarchikus buszok, háló, gyűrű, hiperkocka összekapcsolási topológia), akkor a
(4)-es egyenletet a következő módon kell átalakítani [80][93]:
tc ( n, h ) = t0 + ht1 + ntd = t0 + ht1 + n

1
,
beff

(5)

ahol h az üzenet által érintett köztes állomások száma, t1 pedig az egy köztes állomás által
okozott átlagos késleltetés.
Az egyszerű lineáris modell pontatlanságának egy másik lehetséges forrása ugyanannak
a fizikai médiumnak az osztott használatából ered. A közös buszt kezelő protokollok a
nagy üzeneteteket kisebb csomagokra bontják, melyek egymástól függetlenül, akár a más
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csomópontok üzeneteivel összekeveredve továbbítódnak (tipikus példa a TCP/IP). Ebben
az esetben az üzenetek ugyanazért a sávszélességért versenyeznek, ezt a modellben az
effektív sávszélesség versengő csomópontok között történő felosztása írja le [50]:
t c ( n, s ) = t0 + nstd = t0 + n

s
,
beff

(6)

ahol s az egyidejűleg, konkurensen továbbított üzenetek száma. Természetesen az (5) és
(6) modellek kombináltan is használhatók, de a versengés ebben az esetben nehezebben
értelmezhető.
A fizikai közeg megosztásának pontosabb jellemzésére Cremonesi és Gennaro
bevezetett egy versengési szintnek (contention level) nevezett w tényezőt [98]. A w egy
valós szám (0 <w <1), mely a versengési helyzet szempontjából jellemzi a topológiát. A
két szélsőséges konfigurációt az osztott busz architektúra (w=1) és a teljesen kapcsolt (full
crossbar) hálózat (w=0) képviseli. A kommunikáció idejét jellemző formula kettéválik egy
versengésfüggő (w szorzó tényezőjű) és egy ettől független (1-w szorzó tényezőjű)
összetevőre, így az eddig használt jelölésekkel felírva a következő alak adódik:
t c ( n, s ) = t0 + wsntd + (1 − w)ntd .

(7)

Ha a kommunikációs teljesítmény növelésére aszinkron kommunikációt használunk a
fenti összefüggések pontatlan eredményt adnak, hiszen az effektív sávszélesség a
párhuzamos csatornák számának függvényében is változik, így új modellre van szükség.

IV.4 Teljesítménynövelés párhuzamos aszinkron csatornákkal
A kommunikáció teljesítményének növelésével kapcsolatos vizsgálatokat a Piramis
projekt [20] motiválta. A cél egy párhuzamos algoritmusok készítésére és tesztelésére
alkalmas környezet kialakítása volt, mely a megszokott klaszter programozási környezetnél
jóval egyszerűbb, aszinkron üzenetsorokon alapuló programozást tesz lehetővé. A klaszter
építéshez a potenciális „nyersanyagot” a hálózatba kapcsolt számítógép laboratóriumok
adták. Az egyetemi heterogén és szinte minden félévben változó környezetben a
hordozhatóság elsődleges követelmény volt, és alapvetően befolyásolt több tervezői
döntést. A klaszter rendszer architektúra szempontjából egy rétegszerkezetű virtuális gép,
ahol a hordozhatóság biztosítása érdekében minden egyes csomóponton jelen van egy
operációs rendszer absztrakciós réteg (IV-1. ábra).
felhasználói alkalmazások

felhasználói alkalmazások

Piramis csomópontvezérlő

Piramis csomópontvezérlő

Piramis csomópontvezérlő

wxWindow

wxWindow

wxWindow

(socket kezelés, szálkezelés, GUI)

(socket kezelés, szálkezelés, GUI)

(socket kezelés, szálkezelés, GUI)

operációs rendszer

operációs rendszer

operációs rendszer

(natív socket-ek, hálózati kártya driver)

(natív socket-ek, hálózati kártya driver)

(natív socket-ek, hálózati kártya driver)

IV-1. ábra. A Piramis klaszter rétegszerkezetű gép architektúrája

A nyílt forráskódú wxWindow1 [99] nevű absztrakciós réteg szerepe, hogy az
operációs rendszerenként eltérő funkciókat egy burkoló osztályba csomagolja, elfedve a
felsőbb rétegek elől az alsóbb rétegek implementációs eltéréseit. A Piramis rendszert az A
1

A könyvárt neve 2003-ban wxWidgets-re változott, azonban az értekezésben végig a Piramis projekt
fejlesztése során megszokott, régi wxWindow néven szerepel
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melléklet tárgyalja részletesen. Kommunikáció szempontjából a rendszer leglényegesebb
vonása, hogy az alkalmazások hordozhatóságát úgy biztosítja, hogy az üzenetek
szabványos TCP/IP csatornákon jutnak át a csomópontok között, de eközben az operációs
rendszer rétegei mellett még kettő, a Piramis vezérlő és a wxWindow viszonylag vékony
rétegein is keresztülmennek.
IV.4.1 Alapvető teljesítményadatok

A kommunikáció és a számítások automatikus átlapolása érdekében a Piramis
rendszer alapkövetelménye az aszinkron működés. Az alkalmazások szempontjából ez azt
jelenti, hogy a send primitív csak kezdeményezi a kommunikáció indítását, és utána
anélkül, hogy az átvitel végét megvárná, azonnal visszatér. Egy üzenet TCP/IP hálózaton
keresztüli továbbításának legegyszerűbb módja, ha a küldő csomópont a célcsomópont felé
egy megbízható csatornát (socket) nyit, átviszi az üzenetet, majd bontja a kapcsolatot. A
módszer teljesítményét Linux és Windows operációs rendszereken végzett mérésekkel
elemeztem. A két mérés pontos körülményeit a IV-1. táblázatban foglaltam össze. Mindkét
teszt során két csomópont kommunikált egy hálózati kapcsolón (switching hub) keresztül.
A méréseket a párhuzamos alkalmazások szintjén végeztem. A feltüntetett adatok 50 odavissza mérés (az üzenet összesen 100-szor megy át a hálózaton) egy átvitelre számított
átlagát jelentik. A sávszélesség adatokat a késleltetésből és az üzenet hosszából számítással
határoztam meg. A mérések során grafikus felhasználói felületet használtam, és
optimalizáló beállításokat egyik operációs rendszer esetén sem végeztem.
rendszerelem
csomópont hardver
összekapcsoló hálózat
switch
csomópont op. rendszer
szoftver átvitel módja

1. méréssorozat (Linux)

2. méréssorozat (Windows)

processzor: Pentium IV, 2.26 GHz
processzor: Pentium IV, 2.26 GHz
memória:
512 MB
memória:
512 MB
hál. adapt.: Intel 82801DB PRO/100 VE hál. adapt.: Intel 82801DB PRO/100 VE
100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)

100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)

3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

Red Hat Linux v2.4.20

Windows XP

wxSocket (50 oda-vissza mérés átlaga)

wxSocket (50 oda-vissza mérés átlaga)

IV-1. táblázat. Az egyszerű TCP/IP hálózati mérések paraméteri

A mérési eredményeket a IV-2. ábrán tüntettem fel. Első pillantásra látszik, hogy a
lineáris modell az üzenet átvitel működését széles tartományban meglehetősen jól írja le,
de kitűnik az is, hogy a kis üzeneteknél a konstans overhead dominál. Ez Windows esetén
3 kB-nál kisebb üzenetekre igaz, míg Linux esetén még a 16 kB-os üzenetek átvitelének
ideje is megegyezett az üres boríték átvitelének idejével. Ez egy meglepően széles
tartomány, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a párhuzamos alkalmazások
tesztelésére használt NAS benchmark [100] hat tesztkészletéből öt esetén az üzenetek nagy
része 16 kB-nál kisebb méretű, még a B (a második legnagyobb) problémaméret
tartományban is [66].
A kétféle operációs rendszereken futtatott tesztek eredményei nagy eltérést
mutatnak: a Linux-os változat 7-20-szor lassabbnak bizonyult, ami világosan mutatja, hogy
csak a funkcionalitás hordozása valósult meg, a teljesítményé nem. A nagy különbség
valószínűleg a wxWindow és a Linux operációs rendszer együttműködésének
hiányosságaira vezethető vissza, hiszen nyilvánvaló, hogy a könyvtár nem használta ki az
operáció rendszerben rejlő képességeket. Optimalizáló beállítások elvégzésével
valószínűleg mindkét rendszer teljesítménye javítható lenne, de a hordozhatóságot
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alapjaiban kérdőjelezné meg, ha minden rendszerhez különböző optimalizálási útmutatókat
kellene készíteni és követni. Szintén megfigyelhető, hogy kis üzenetek esetén a
teljesítmény mindkét esetben messze elmarad az elvileg elérhetőtől. Ennek oka, hogy még
a legkisebb üzenetnél is szükség van a kapcsolat felépítéséhez és bontásához szükséges
protokoll üzenetek átvitelére, ami a hasznos teljesítmény lényeges csökkenésével jár.
Linux esetén megfigyelhető még egy érdekesség: a mérési pontok a 20 ms érték
közelítőleg egész számú többszöröseinél találhatók. Ez a jelenség a kernel időzítési
viszonyainak köszönhető, és arra utal, hogy a socket megnyitás és lezárás folyamat
valamelyik operációs rendszer háttérszál futásához igazodik, így a mérési eredményekben
megjelenik az ütemezés körbefordulási ideje. Ennek a hatásnak köszönhető az 500 és 5000
byte közötti mérettartományban megjelenő lépcső is (IV-2/c ábra): ezeknél az
üzenetméreteknél a pufferelési és időzítési körülmények úgy alakulnak, hogy még egy
ütemezés körbefordulás szükséges az átvitel befejeződéséhez.
b)
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IV-2. ábra. Oda-vissza mérésekből számított egy utas késleltetés (a,c) és sávszélesség (b,d) adatok
Windows és Linux operációs rendszeren lineáris (a,b) és logaritmikus (c,d) skálán ábrázolva
IV.4.2 Folyamatos TCP kapcsolatok

Bonyolultabban megvalósítható, de jelentős teljesítmény növekedéssel jár, ha
számítva a későbbi üzenetekre, az adatátvitel végeztével nyitva hagyjuk a csomópontok
közötti csatornákat. Ezzel a módszerrel megtakaríthatók a csatorna megnyitásával és
lezárásával járó extra üzenetváltások. Klaszterek esetén ez a megoldás hatékony, mivel
nagy számban fordulnak elő kis üzenetek, és a már megnyitott csatornát több, ugyanazon a
csomópont páron futó alkalmazás is felhasználhatja. Nem jelentenek gondot a nyitott
socket-ek által lefoglalt erőforrások sem, hiszen minden csomópont felé elegendő csak
egyetlen csatornát nyitva tartani, és a mai számítógépeken néhány tíz vagy akár száz
kapcsolat fenntartása nem okoz problémát. Ha véletlenül mégis kevés lenne az erőforrás, a
leghosszabb ideje inaktív kapcsolat lezárható, és később szükség esetén újra építhető.

- 36 -

Párhuzamos, aszinkron kommunikációs csatornák modellezése

Juhász Sándor, 2004

Az ilyen jellegű kommunikáció implementálása természetesen bonyolultabb, hiszen
nyilván kell tartani, hogy melyik üzenethez tartoznak a csatornán átmenő byte-ok, valamint
észlelni kell az üzenetek kezdetét és végét is. A megfelelő teljesítmény eléréséhez ki kell
kapcsolni az operációs rendszerek TCP csomag pufferelését. Ha ez elmarad, elegendő
nagyságú puffer terület esetén az operációs rendszer az azonnali továbbítás helyett
összevárna több kisebb üzenetet, nekünk viszont fontos, hogy a rövid üzeneteket is azonnal
el lehessen küldeni. A mérések ebben az esetben is a IV-1. táblázatban leírt paraméterek
szerint folytak. Az eredeti és a nem lezárt socket-ek használatával kapott teljesítmények
összehasonlítását a IV-3. ábra mutatja. A folyamatos kapcsolatok mindkét esetben a
teljesítmény jelentős javulásával jártak, különösen a kis üzenetek tartományában.
Linux esetén az üzenet átvitel késleltetése a teljes tartományban egy nagyságrenddel
csökkent, ráadásul az ütemezéshez és szálszinkronizáláshoz kapcsolódó kiugrás is eltűnt,
valamint az eddigi 20 ms lépésköz 5 ms-ra finomodott. Windows alatt a 64 byte-nál kisebb
üzenetek késleltetése 190 μs-ra csökkent. A két operációs rendszer teljesítménye jelentősen
közeledett egymáshoz, annak ellenére, hogy továbbra sem alkalmaztam semmilyen új
konfigurációs beállítást.
a)

b)
Windows alap késleltetés
Windows nyitott socket késleltetés
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IV-3. ábra. Az újraépített és a folyamatos TCP kapcsolatok késleltetés (a,c) és sávszélesség (b,d)
adatainak összehasonlítása lineáris (a,b) és logaritmikus (c,d) skálán ábrázolva
IV.4.3 Párhuzamos csatornák

Az aszinkron adatátvitelt kihasználva további javulás érhető el, ha a szoftver
késleltetéseket és holtidőket hasznosítva több párhuzamos kapcsolatot alakítunk ki a
csomópont párok között. Egynél több socket használatával a fizikai csatorna kétirányú
(full-duplex) voltában rejlő előnyök is jobban kihasználhatók. Az ütemező esetleges
késletetéseinek elkerülésére a mérések során nem csak a csatornák, hanem az azokat
vezérlő szálak számát is változtattam (1 és 16 között a IV-4. ábra táblázata szerint).
- 37 -

Párhuzamos, aszinkron kommunikációs csatornák modellezése
a)

S2

b)

Sávszélesség
[Mbit/s]

5

200

160

160

120

120

80

80

40

40
0
S1

9

88

72

76

80

84

76

59

S1

3

8

mérés
típusa

üzenet méret [byte]

120-160

5

42

42

32

10

93

13

4
34

92

76

81

80-120

32

8

24

40-80

12

0-40

2

S1

16

mérés
típusa

10

S7

22

3
57

S1

S2

52

9

Sávszélesség
[Mbit/s]

200

0
S1

Juhász Sándor, 2004

S7
S1

16

2

160-200

szálak
socketek

1
2
4
8
16

12

8

10

81
24

92

32

76

57
8

34

13
4

32

10

42

22
76
93
80
76
72

59

52
84

42

88

üzenet méret [byte]

1

2

4

8

16

S1
S6
S11
S16
S21

S2
S7
S12
S17
S22

S3
S8
S13
S18
S23

S4
S9
S14
S19
S24

S5
S10
S15
S20
S25

IV-4. ábra. A Windows (a) és Linux (b) alatti socket kezelés teljesítményének összehasonlítása
különböző mértékű csatorna párhuzamosság és szál szám esetén
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IV-5. ábra. A Windows (a,c) és Linux (b,d) socket kezelés teljesítményének összehasonlítása
különböző mértékű csatorna párhuzamosság (a,b), és szál szám (c,d) esetén
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A mérések továbbra is két csomópont között, a IV-1. táblázatban leírt paraméterek
szerint folytak. A jobb áttekinthetőség érdekében a IV-5. ábra a szálak és a socket-ek
száma szerint csoportosítva tartalmazza az átlagos sávszélesség adatokat. Az ábrákon jól
látszik, hogy a párhuzamos csatornák alkalmazásával nagyon hasonlóvá vált a két
operációs rendszer viselkedése, sőt a teljesítménybeli különbségek is eltűntek. Az
operációs rendszerek ütemezési mechanizmusának eltérése miatt a görbék nem pontosan
egyformák: a Linux alatt mért görbék valamivel simábbak. Az ábrákból szintén látható,
hogy a feldolgozást végző szálak száma közömbös a teljesítmény szempontjából, így az
implementáció egyszerűségére törekedve nem érdemes egynél több szálat alkalmazni a
kommunikációs rendszerben, hiszen a teljes kapacitás kihasználásához már egy is
elegendő. Annál többet számít a párhuzamos kapcsolatok száma, mely különösen kis
méretű (<4 kB) üzenetnél okoz jelentős sávszélesség növekedést. Ez azt jelzi, hogy a kicsi
üzenetek küldése esetén a párhuzamos adatátvitelek alig befolyásolják egymást. Fontos
megjegyezni, hogy a sávszélesség (átbocsátó képesség) növekedése a rendszer egészére
vonatkozik, az egyes üzenetek késleltetése külön-külön nem csökken.

IV.5 Párhuzamos csatornák modellezése
A fenti eredmények azt mutatják, hogy az aszinkron kommunikációs csatornák
párhuzamos használata komoly teljesítmény javulással jár, mivel segítségével eltakarhatók
a különböző ütemezési, hálózati kártya kezelési és protokoll megvalósításból fakadó
holtidők. Amíg a hálózati kártya az egyik csatorna adataival foglalkozik, addig az
operációs rendszer már előkészítheti egy másik csatorna csomagját, vagy amíg az egyik
csatorna adatai betöltődnek a pufferbe, a másik csatorna továbbra is forgalmazhat. Mint az
előző pontban megmutattam, az aszinkron párhuzamos csatornák alkalmazásának további
előnye, hogy a teljesítményt hordozható módon növelik, mivel még az operációs rendszer
absztrakciós könyvtárak nem különösebben jól sikerült részeinek teljesítmény problémáit
is képesek eltakarni.
Ismeretem szerint klaszter rendszerekben gyakran említik a kommunikáció és a
számítások átlapolását, azonban a párhuzamos kommunikációs csatornák teljesítmény
növelő hatásával a klaszter irodalom nem foglalkozik. Ennek oka, hogy a speciális
célhardverek, és a hordozhatóság helyett a teljesítményre optimalizált könyvtárak
használatakor, különösen szinkronizált adó és vevő esetén, már egy csatorna is képes közel
a teljes kapacitás kihasználására. Az aszinkron kommunikáció teljesítménynövelő hatása
implicit módon jelen van a mester-szolga megoldásokban (III.5.2.1), és nagyon elterjedt a
nagy távolságú, megbízható kommunikációs csatornák esetén is. Ilyenek a Grid
rendszerekhez kapcsolódó kommunikációs fejlesztések [77], vagy a web böngészési
technikák is (a böngésző a sok elemet tartalmazó oldalak letöltésénél gyakran egyszerre
több párhuzamos csatornát használ).
A tézisem második részének célja, hogy a párhuzamos csatornák számának
növekedésével kibővülő sávszélességet matematikai eszközökkel modellezze. A csatornák
teljesen egyenrangúak, de a (6) egyenlethez hasonlóan, ahol a versengő csomópontok a
közösen használt fizikai sávszélességet osztották fel egymás között, itt a csatornák
versenyeznek a hálózati eszköz fizikai sávszélességéért. Fontos különbség azonban, hogy
a beff effektív sávszélesség a lehetséges átfedések miatt nem konstans, hanem a
párhuzamos csatornák c számának függvénye lesz: beff (c). A beff (1) érték az egyszerű,
egycsatornás (c =1) ping-pong méréssel meghatározható sávszélességnek felel meg, és
bármilyen jól sikerül is a különféle overhead-ek elfedése, a beff (c) függvényt felülről
korlátozza a maximális fizikai sávszélesség. Az általam kidolgozott modell az effektív
sávszélesség telítődés jellegű függvénynek reciprokát írja le (ez lényegében az egy
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adategység átviteléhez szükséges idő), melyet az 1/c szerint hiperbolikusan egy u
minimum értékhez simuló függvényként írtam le. Így a tc kommunikációs idő:
t c ( n, c ) = t0 + n

1
1⎞
⎛
= t0 + n ⎜ u + v ⎟ ,
beff ( c )
c⎠
⎝

(8)

ahol jelölje n az üzenet hosszát, c a párhuzamos csatornák számát, beff (c) az effektív
sávszélességet az egy időben továbbított üzenetek számának függvényében. A t0 a csatorna
minimális késleltetése, az u és v konstansok az adategységenkénti átviteli időt (az effektív
sávszélesség reciprokát) modellező hiperbolikus függvény előzetes mérésekből
származtatott együtthatói.
A t0 csatornakésleltetés meghatározása lineáris regresszióval történik a különféle
méretű üzenetek két csomópont közötti oda-vissza útjának lemérése alapján [96][97][93].
Ezek után az u és v konstansok értékeinek meghatározása néhány egyszerű mérés
segítségével történik. Először választani kell megfelelően nagy n üzenetméretet úgy, hogy
a különféle mérési zavarokhoz (ütemező, mérési pontosság) képest az átviteli idő lehetőleg
nagyságrendekkel nagyobb legyen. Ezt követően ezzel az n üzenetmérettel, különböző c
számú párhuzamos csatornát alkalmazva lemérjük a tc(n,c) függvényt. A mért görbére a
legkisebb négyzetek módszerével egy, a (8) egyenlet szerinti görbét illesztünk, és az u és v
értékeket a legjobban illeszkedő görbe paramétereiből származtatjuk.
A fenti modell csak akkor alkalmazható, ha nem használja közösen több csomópont
is ugyanazt a sávszélességet. Ez a kitétel a gyakorlati alkalmazhatóságot alig korlátozza,
mivel az olcsó hálózati eszközöknek köszönhetően a mai klaszter rendszerek teljesen
kapcsolt kommunikációs topológiát használnak, ami a busz kapcsolathoz hasonló
költséggel biztosít versengésmentes környezetet a csomópontok kommunikációjához.
Ha egyszerre csak egy kommunikáció van folyamatban, akkor a (8) egyenlet tc(n,1)
függvénye pontosan megegyezik a (4)-ben leírt lineáris modellel. A különbség csak több
üzenet egyidejű küldésekor jelenik meg (c >1), ahol c darab n méretű üzenet átviteli ideje a
(8) és (4) egyenletek alapján tc(n,c), illetve c * tc(n,1) lesz. Néhány tipikus eset, amikor c
darab üzenet párhuzamosan küldhető:
•
•
•

Csoportkommunikációs primitívekben: egy-mindenkinek üzenetszórás (broadcast),
feladatszórás (scatter), csoportos szinkronizálás (barrier), és több hasonló esetben.
Kliens-szerver architektúrákban, ahol egy kiszolgáló egyszerre több kliens
kiszolgálását is képes elvégezni.
Adattartományok felosztására épülő programozási paradigma (III.5.2.2 fejezet)
használatánál, ahol a határokon minden iterációs lépésben adatcserére van szükség.
Itt minden taszk a felosztás dimenziószámának kétszeresével megegyező számú
üzenetet válthat párhuzamosan szomszédaival a tartomány szélein.

Fontos megjegyezni, hogy a modellem akár szinkron teljesítménymodellezésben is
alkalmazható, ha a komplex aszinkron kommunikációt alkalmazó részeket (pl. egy
kommunikációs primitív kívülről nem látható implementációja) egyetlen makrólépésnek
(super step) tekintjük. A következő példáimban ezt a megközelítést is használom.
IV.5.1 Üzenetszórás primitívek analízise

A modell használhatóságát a továbbiakban két példán keresztül mutatom be.
Mindkét módszer egy egy-mindenkinek típusú üzenetszórás (broadcast) primitívet mutat
be, ahol a párhuzamos üzeneteket szinkron makrólépéssé kapcsoltuk össze, és a csoport
kommunikációs primitív teljes futási idejét egyben vizsgáljuk. Az üzenetszórás
jelentőségét és különféle implementálási lehetőségeit a következő tézis (V. fejezet)
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részletesen tárgyalja. Az időt a forrás csomóponton mértem: az intervallum kezdetét az
első üzenet megindítása jelzi, és akkor ér véget, amikor a vétel nyugtázása az utolsó
célcsomóponttól is megérkezett. Természetesen az adatok feldolgozását a fogadó
csomópontok az üzenet megérkezése után rögtön megkezdhetik, vagyis az utolsó nyugta
megérkezésének ideje a teljes átviteli időt felülről becsüli.
A bemutatott két példában ugyanazt a hardver és szoftver környezetet használtam,
melynek jellemzőit a IV-2. táblázat foglalja össze. Az egyetlen különbség a két algoritmus
működésében rejlett: az első esetben a forrás csomópont saját maga küldi el az üzenetet
sorban az összes célcsomópontnak, míg a második esetben bináris fa szerkezetű
üzenetelosztást alkalmaztam. Mindkét teszt mérés során 15 db egyforma számítógépet
használtam.
rendszerelem

1. méréssorozat

2. méréssorozat

processzor: Pentium IV, 2.26 GHz
processzor: Pentium IV, 2.26 GHz
memória:
512 MB
memória:
512 MB
hál. adapt.: Intel 82801DB PRO/100 VE hál. adapt.: Intel 82801DB PRO/100 VE

csomópont hardver
összekapcsoló hálózat
switch
csomópont op. rendszer
üzenetszórás módja

100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)

100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)

3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

Windows XP, Piramis réteggel

Windows XP, Piramis réteggel

központi gép mindenkinek

bináris fa topológia

IV-2. táblázat. Az kétféle üzenetszórási algoritmus mérési környezete

A klasztert összekapcsoló, saját fejlesztésű Piramis [20] rendszer TCP/IP alapú,
teljesen aszinkron kommunikációt használ, és biztosítja a különféle üzenetküldések
átlapolását. Az üzenetkezelő alrendszer alapvető teljesítmény paraméterei a klasszikus odavissza üzenetküldések idejének leméréséből származtathatók. A t0 minimális késleltetés
4109 μs értékre adódott, míg az egy byte átvitelét jellemző td idő 0,114658 μs lett. Ennek
alapján a lineáris modell alkalmazásával a következő tc átvitel idő adódik:

t c ( n ) = t0 + nt d = t0 + n

1
= 4109 μs + n0,114658μs .
beff

(9)

A td érték 8,72 MB/s–os effektív sávszélességnek (beff) felel meg, azaz a hálózat
fizikai sávszélességének (100 Mbit/s = 12,5 MB/s) kihasználtsága kb. 70%. A (8)
egyenletben bemutatott közelítés gyakorlati használatához meg kell még határozni az u és
a v konstansokat is. Egy n = 2 MB üzenetméret kiválasztása után lemértem az átviteli időt
különböző számú (c) párhuzamos csatorna alkalmazásával. A nemlineáris regresszió
elvégzésével u = 0,0342 μs és v = 0,0839 μs értékek adódtak, így a párhuzamos csatorna
modell szerinti tc átvitel idő:
t c ( n, p ) = t0 + n

⎛
1
1⎞
0,0839 μs ⎞
⎛
= t0 + n ⎜⎜ u + v ⎟⎟ = 4109 μs + n ⎜ 0,0342 μs +
⎟.
c
beff ( p )
p⎠
⎠
⎝
⎝

(10)

Ahogy az a IV-6. ábrán látható, a modell jól illeszkedik a mért adatokra. A modell
illesztésének átlagos abszolút relatív hibája a méréseket M = 14 párhuzamos
csatornaszámig elvégezve 0,61% k alatt marad:
E relatív =

1
M

t mért (c ) − t számított (c ) 1 14 t mért (c ) − t c (n, c )
= ∑
= 0,006082 .
∑
14 p =1
tmért ( c)
t mért ( c )
c =1
M
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n= 2MB

u+v/c közelítés

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

a párhuzamosan
küldött üzenetek
száma

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

IV-6. ábra. Az u+v/c görbe illeszkedése a mért értékekre
IV.5.2 Közvetlen üzenetszórás a forrásból

Az első példa a forrás által közvetlenül vezérelt üzenetszórás elemzésével
foglalkozik. Ebben az esetben a forráscsomópont saját maga juttatja el egymás után
minden egyes partnerének ugyanazt a szétküldendő üzenetet, és a csomópontok a kapott
üzenetre egy minimális hosszúságú nyugtával válaszolnak (IV-7/a ábra). A kvázi-szinkron
üzenetszórás lépés akkor fejeződik be, amikor minden nyugta megérkezett a küldést
kezdeményező forráshoz. A IV-7/b ábra a futási idők mérési eredményeit mutatja a
célcsomópontok számát (p) 1 és 14 között változtatva, és különféle méretű üzeneteket
használva (2 kB – 2 MB). Látható, hogy a mért eredmények megfelelnek az alapvető
várakozásoknak, hiszen a futási idő az átvitt adatok mennyiségével (akár a célcsomópontok
számát, akár az üzenet méretet tekintve) folyamatosan növekszik.
forrás
célcsomópont
üzenetszórás
nyugta

b)

üzenetszórás
idő [ms]

0-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-2500

2500

2000

1500

1000

500

0

2

08

47

66
19

69

72
15

17

6

1

86
4

8

25
76

13

40

64

79

11

30
98

78

64

32

24

16

98
58

32
39

66

08

48

0

20

idő

19

a)

4

célcsomópontok
száma
13
10
7

üzenet méret
[byte]

IV-7. ábra. A forrás által vezérelt üzenetszórás sémája (a) és mért futási ideje (b)
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A párhuzamos csatorna modell hasznosságát bemutatandó, az üzenetszórás futási
idejének becslését kétféle módszerrel is elvégeztem. Eltekintve az elhanyagolható méretű
nyugták forgalmától, az üzenetszórás ideje alatt csak a forrás csomópont forgalmaz, így
egy teljesen ütközés és versengésmentes kommunikációs minta alakul ki. A (4)-ben
bemutatott klasszikus modell szerint, kizárólagos csatornahasználat mellett az összes
üzenet átvitelének ideje megegyezik az egyes üzenetek külön-külön vett átviteli idejének
összegével. A klasszikus modellből számított eredmények a (9)-ben ismertetett konstansok
használatával a IV-8/a ábrán láthatók. A IV-8/b ábra a párhuzamos csatorna modellel adott
becslést tartalmazza, ahol a (10)-ben ismertetett paramétereket alkalmaztam.
a)

b)

üzenetszórási
idő [ms]

0-500
1500-2000

500-1000
2000-2500

üzenetszórási
idő [ms]

1000-1500
2500-3000

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

500-1000
2000-2500

1000-1500
2500-3000

1000

1000

19

66

08

0

2

4

47

86
72

69
17

8

1

6

76

25
15

13

40

64

30

79

24

64

32
98

11

08
66

19

üzenet méret
[byte]

78

16

98

32

39

58

48
19

66

08

0

0

2

4
17

69

47

86
72

15

7

500

1

6

8
13

76

25

64

79

98

30

40

4

11

24

32
64

98

58

78

08

32

39

66

19

16

48

0

célcsomópontok
száma
13
10

20

500

20

0-500
1500-2000

4

7

célcsomópontok
száma
13
10

üzenet méret
[byte]

IV-8. ábra. Futási idő előrejelzés a hagyományos lineáris (a) és a párhuzamos csatorna modellel (b)

A két modell jobb összehasonlíthatósága érdekében a pontosságot jellemző abszolút
relatív hiba is feltüntetésre került a IV-9. ábrán. Mivel egyetlen üzenet átvitele esetén a két
modell ekvivalens, egyetlen célcsomópont esetén nem különbözik a predikciós
képességük. Az ábrán az is látható, hogy mindkét modell gyenge teljesítményt nyújt kis
üzenetekre, melynek oka részben az operációs rendszer időzítéseinek nagyobb hatása,
részben pedig az, hogy a nyugtaküldések elhanyagolhatónak tekintett ideje itt még
összemérhető a futási időkkel. Egyéb esetben látható, hogy a párhuzamos csatorna modell
a klasszikus modellnél pontosabb becslést ad: a (11) szerint számított relatív hiba átlaga a
klasszikus modellnél 25,86% míg párhuzamos csatornáknál csak 4,09% lett.
a)

b)

absz. rel.
hiba [%]

0-10

10-20

20-30

30-40

absz. rel.
hiba [%]

40-50

50

50

40

40

30

30

20

20
célcsomópontok
száma

1

4

7

13
10

20-30

30-40

40-50

célcsomópontok
száma

0
20
48
66
08
39
32
16
58
98
24
78
64
32
98
30
4
0
11
79
64
13
8
76
25
6
15
72
8
17 6 4
69
47
2
19
66
08
0

32
16
58
98
24
78
64
32
98
30
40
11
79
64
13
8
76
25
6
15
72
86
4
17
69
47
2
19
66
08
0

39

08
66

19

20

48

0

10-20

10

19

10

0-10

üzenet méret
[byte]

4

7

13
10

1
üzenet méret
[byte]

IV-9. ábra. Az abszolút relatív hibafelület a hagyományos (a) és a párhuzamos csatorna modellel (b)
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IV.5.3 Bináris fa struktúrájú üzenetszórás

A második példa egy összetettebb helyzetet szemléltet. Ugyanazt az üzenetszórás
primitívet bináris fa struktúrával is implementáltam, mivel ez a topológia p számú
célcsomópont esetén a központi vezérlésű algoritmussal elérhető O(p)-nél jobb, O(log2p)
aszimptotikus komplexitással rendelkezik. A legjobb teljesítmény a szimmetria minél
tökéletesebb megteremtésével biztosítható, mely itt úgy érhető el, hogy a jobb oldali ágakat
egy adott szinten csak akkor kezdjük el használni, ha már az összes baloldali ág bevonásra
került: a IV-10. ábra sémavázlatán a csomópontokra írt számok jelzik ezt a sorrendet. Ez a
tulajdonság az analízis folyamán fontos szerephez jut, mivel az utolsó szinten a
csomópontonként küldött üzenetek maximális száma (1 vagy 2) észrevehetően befolyásolja
a futási időt. (A többi szinten mindig mindkét ágat felhasználjuk, hiszen ellenkező esetben
az utolsó szintre nem is lett volna szükség.)
a)

b)

0-200
800-1000

forrás
célcsomópont
üzenetszórás
nyugta

200-400
1000-1200

400-600
1200-1400

üzenetszórási
idő [ms]

600-800

1400
1200
1000
800

1

2

600
400

3

5

4

6

200
0

7

52

10

8
00
35
4
18
86
72
0
15
72
10
6
13
57
48
10
32
64
78
88
42

13

idő

26

7

21

48

üzenet
méret [byte]

44

20

célcsomó- 4 1
pontok száma

IV-10. ábra. A bináris fa struktúrájú üzenetszórás sémája (a) és mért futási ideje (b)

Az üzenetszórás makrólépés teljes T futási idejének becslése a következő formula
szerint történik:
T ( n, p ) = (l − 1) * tc ( n,2) + t c ( n, bmax ) .

(12)

ahol n az üzenetméret, p a célcsomópontok és l a kialakuló fa szintjeinek a száma, valamint
bmax jelöli az egy csomópontra eső ágak maximális számát az utolsó szinten. Az l és a bmax
kiszámításához szükséges képletet, illetve a különböző célcsomópont-számokra kiszámított
értékeket a IV-3. táblázat tartalmazza.

b max =

p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

l = ⎣ log 2 p ⎦

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

⎣log2 p + 0,5⎦ − ⎣log 2 p ⎦

IV-3. táblázat. A szintek száma (l), és az ágak maximális száma (bmax) a fa utolsó szintjén

A képletekben az ⎣m⎦ a lefelé kerekítés operátora, vagyis az m-hez legközelebb eső
y egészet jelenti, melyre igaz, hogy y <= m. Behelyettesítve a lineáris és a párhuzamos
csatorna modell tc függvényeit a (12) egyenletbe, a teljes futási idők a következők lesznek:
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Tlineáris ( n, p ) = 2( ⎣log 2 p ⎦ − 1) (t0 + nt d ) + ( ⎣log 2 p + 0,5⎦ − ⎣log 2 p ⎦ ) (t0 + nt d ) és

(13)

⎛
⎞
v ⎞⎤
v
⎡
⎛
⎟ . (14)
T párh. csatorna (n, p ) = ( ⎣log 2 p ⎦ − 1) ⎢t0 + n⎜ u + ⎟⎥ + t0 + n⎜⎜ u +
2 ⎠⎦
⎝
⎣log 2 p + 0,5⎦ − ⎣log 2 p ⎦ ⎟⎠
⎣
⎝
A két modell alapján számított futási idő előrejelzések a IV-11. ábrán láthatók.
Mindkét modell jól követi a felület várható alakját, de a IV-12. ábrán a hibafelületek
összehasonlításakor látható, hogy a klasszikus modell szinte minden pontban többékevésbé szabálytalanul túlbecsüli a futási időt. Ennél a mérésnél a két modell közötti
különbség kisebb volt, de a párhuzamos modell 10,10%-os átlagos relatív hibája így is
szignifikánsan jobb a hagyományos lineáris modellénél (17,39%). A két modell közötti
különbség csökkenése ebben az esetben annak köszönhető, hogy a csomópontok közötti
párhuzamosságot a lineáris modell is ugyanolyan jól kezeli, míg a csomóponton belüli
párhuzamosságot a megoldandó feladat maximum kettőre korlátozta.
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IV-11. ábra. Futási idő előrejelzés a hagyományos lineáris (a) és a párhuzamos csatorna modellel (b)
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IV.6 Összefoglaló értékelés és gyakorlati felhasználás
A szabványos elemekből felépített klaszterek olcsó számítási teljesítményének
kihasználásához nagyon fontos a megfelelő teljesítményű kommunikációs alrendszer
kialakítása. A kommunikációs alrendszerbe befektetett munka akkor térül meg igazán, ha a
módszer többször és többféle rendszerben is használható. Bár a hordozhatóság és a
teljesítmény követelményeinek külön-külön történő kielégítése megoldottnak tekinthető,
egyidejű teljesítésük viszont máig komoly nehézséget jelent. Az aszinkron működés
teljesítmény javító hatása az eddigi megoldásokban a számítások és a kommunikáció
átlapolásában rejlett. Ez a szinkron üzemnél azonban tipikusan lassabb működést jelent,
hiszen a számítógép csak a háttérben foglalkozik az adatcserével. Klaszter környezetben,
ahol a kommunikációs keresztmetszet korlátozásában nagy szerepet játszik a különféle
forrásokból származó szoftver overhead, valamint a különböző csomópontok egyidejű
kommunikációja is tipikusnak tekinthető, a párhuzamos csatornák használatával az
aszinkronitás lehetőségei még jobban kiaknázhatók. Az egymással is átlapolódó
kommunikációs csatornák a különféle holtidők ellenére is képesek a fizikai sávszélesség
teljes kapacitásának kihasználására. A bemutatott mérések tanúsága szerint a módszer
elegáns megoldást jelent a hordozható kommunikációs teljesítmény problémájára, így a
gyakorlatban különféle – akár platform független – üzenetkezelő alrendszerekben
(könyvtárakban) egy az egyben felhasználható.
A tézis második részében kidolgozott modell a csomóponton belüli átlapolódások
lehetőségét figyelembe véve, a párhuzamosan átvitt üzenetek száma szerint változó
effektív sávszélességgel kalkulál. A párhuzamos csatornákra felírt teljesítménymodell
egyszerűsége és pontossága miatt a gyakorlatban jól használható. A paraméterek (t0, u, v)
identifikálása néhány egyszerű kommunikációs mérés segítségével történik, ezek után a
modell alkalmassá válik a csomópontok különböző kommunikációs mintáihoz kapcsolódó
időigények megfelelő pontosságú leírására. A modell használhatóságát az üzenetszórás
primitív két különböző implementációja segítségével demonstráltam. Ennek alapján
látható, hogy a modell közvetlenül használható a kommunikációs fázisok időigényének
leírására akár szinkron, akár aszinkron teljesítménymodellekben, és a lineáris modellnél
pontosabb bemenő adatokat szolgáltathat az erőforrás összerendelő és feladat ütemező
rendszerek számára.
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V Aszinkron szimmetrikus üzenetszórás algoritmus
(kapcsolódó saját publikációk: [5][7][16][17])

V.1 A tézis áttekintése

taszkok

Klaszter rendszerekben a csomópontok komplex együttműködését szabványos
hálózati kommunikációs közeg felett kell megszervezni. Ennek megkönnyítésére a
különféle üzenetkezelő könyvtárak (pl. PVM [23][24][25] vagy a MPI [26][27][28]) az
alapvető üzenetküldés és -fogadás függvények mellett összetett csoport kommunikációs
elemeket (ún. kommunikációs primitíveket) is biztosítanak a felettük működő
alkalmazások számára. A csoport kommunikációs primitívek hatásköre kiterjed a
csomópontokon keletkező adatok szétosztására, összegyűjtésére, összehasonlítására és
összefésülésére is (multicast, broadcast, scatter, gather, reduce, stb.). A csoport
kommunikációs primitívek használata egyszerűbbé és áttekinthetővé teszi a felhasználói
alkalmazások szerkezetét, ugyanakkor igényes rendszereknél feltételezhető, hogy a
kollektív kommunikációt nem valamilyen triviális módszerrel implementálják, hanem a
célrendszer sajátosságaira is odafigyelve minél nagyobb teljesítményre törekednek. A
kommunikációs primitívek alapvető típusai az V-1. ábrán láthatók. A különféle csoport
kommunikációs funkciók megvalósítása egy adott rendszerben jelentősen befolyásolja a
kommunikációs könyvtárt használó alkalmazások teljesítményét.
Az összekapcsoló hálózat olyan fizikai jellemzői, mint a késleltetés vagy a
maximális sávszélesség alapvetően meghatározzák a kommunikáció maximális sebességét,
de a III.3 és IV.2 fejezetekben leírtak alapján kiderült, hogy a teljesítményt a gyakorlatban
a különféle szoftveres rétegek is jelentősen befolyásolják. A kommunikációs alrendszer
megvalósítása egyértelműen meghatározza
adatok
a pont-pont kapcsolatokon átvitt üzenetek
A0 A1 A2 A3
A0 B0 C0 D0
sebességét. Bár a különféle csoport
broadcast
B0 B1 B2 B3
A0 B1 C1 D1
kommunikációs primitívek megvalósítása
C0 C1 C2 C3
A0 B2 C2 D2
általában pont-pont kapcsolatokra épül, a
D0 D1 D2 D3
A0 B3 C3 D3
kapcsolatok sebessége mellett azok
hatékonyságát
egyéb
tényezők
is
scatter
A0 A1 A2 A3
A0 B0 C0 D0
befolyásolják: a fizikai és logikai topológia
(egy-több, fa, tórusz, hiperkocka), a
B0 B1 B2 B3
A1 B1 C1 D1
szinkron vagy aszinkron végrehajtási mód
C0 C1 C2 C3
A2 B2 C2 D2
gather
vagy a kommunikáció szimmetriája. A
D0 D1 D2 D3
A3 B3 C3 D3
belső kommunikációs minta függvényében
lehetőség nyílhat bizonyos párhuzaA0
A0 B0 C0 D0
allgather
mosításokra,
melyek
az
egyszerű
B0
A0 B0 C0 D0
üzenetátvitel sebességétől függetlenül
C0
A0 B0 C0 D0
tovább gyorsítják a működést, illetve
D0 D1 D2 D3
A0 B0 C0 D0
segítik a terhelés kiegyenlítését. Elterjedt
módszer, hogy az üzenetek begyűjtését és
A0 A1 A2 A3
A0 B0 C0 D0
szétosztását nem csak egy irányító szerepet
alltoall
B0 B1 B2 B3
A1 B1 C1 D1
játszó központi elem vezérli, hanem
mellette több közbenső csomópont is részt
C0 C1 C2 C3
A2 B2 C2 D2
vesz az adott művelet megszervezésében.
D0 D1 D2 D3
A3 B3 C3 D3
A folyamatban résztvevő csomópontok
gyűrű, fa, különféle dimenzió számú
V-1. ábra. Csoport kommunikációs primitívek
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hiperkocka vagy más szabályos architektúrába rendeződnek. Az egyes kommunikációs
primitívek eltérő természetük miatt különféle módon párhuzamosíthatók, melynek
hatásfokát lényegesen befolyásolja a hardver összeköttetések típusa és topológiája. A
csoport kommunikációs primitívek közül kiemelkedik az üzenetszórás (broadcast)
fontossága, mivel ez, amellett, hogy önmagában is gyakran használják, más
kommunikációs primitívek alapvető építőkövéül szolgál (allgather, alltoall, és az V-1.
ábrán nem szereplő, szinkronizálásra szolgáló barrier, illetve az egyszerű feldolgozási
művelettel összekapcsolt, adatgyűjtést végrehajtó allreduce primitívek), azaz működésének
optimalizálása egyszerre több funkciót is felgyorsít.
A fejezet első része az üzenetszórás (broadcast) primitív különféle
megvalósításaival foglalkozik, különös tekintettel a klaszter környezetben elérhető lehető
legnagyobb teljesítményre. A tipikus klaszteres környezet csomópontjai aktív hálózati
eszközökön (switching hub, router) keresztül kapcsolódnak össze, így a kommunikáció
szempontjából virtuális crossbar rendszert alkotnak. Ilyen összekapcsoló rendszer mellett a
különféle kommunikációs megoldások és topológiák hatása – bizonyos határok között –
hardver átalakítások nélkül vizsgálható. Az üzenetszórás primitív elterjedten használt
implementációi a különféle architektúrákban (lánc, hiperkocka, fa) rendre O(p), O(dp1/d),
O(logbp) komplexitású megoldásokat adnak [16]. A képletekben p a célcsomópontok
számát, d a hiperkocka dimenzióját, és b a fa topológia csomópontonkénti elágazásainak a
számát jelenti.
Az első tézisben bemutatott aszinkron kommunikációra építve létrehoztam egy
olyan kommunikációs mintát az üzenetszórás végrehajtásához, mely teljesen kapcsolt
klaszter rendszerben a résztvevő csomópontok számától gyakorlatilag független, O(1)
komplexitású implementációt biztosít. A módszer aszimptotikusan nyilván optimális,
emellett a mérések segítségével megmutathattam, hogy a konstans együttható elegendően
kicsi ahhoz, hogy a gyakorlatban használt üzenetméret és csomópont tartományok nagy
részében felülmúlja az egyéb megoldások teljesítményét.
Az általam kidolgozott algoritmus alkalmazhatóságát a fejezet harmadik részében
egy konkrét méréssorozattal illusztráltam. A mérésekhez az összehasonlítási alapot a
számomra elérhető leggyorsabb üzenetkezelő könyvtár implementáció (NT-MPICH v1.3.0
[101]) saját üzenetszórás primitívje szolgáltatja. Az algoritmus futási idejének a
csomópontok számától való függetlenségét az MPI és Piramis környezetben végzett
mérések egyaránt igazolták [5][7][16][17]. A fejezet végén elemzem a bemutatott új
algoritmus előnyeit és használhatóságának korlátait, összehasonlítva az új módszert a
széles körben használt egyéb szoftver megoldásokkal, beleértve a hardver alapú
fejlesztéseket is, majd befejezésül kitérek az eredmények gyakorlati felhasználásának
lehetőségeire.

V.2 Az üzenetszórás megvalósításának különféle módszerei
A hatékony elosztott alkalmazások egyszerű elkészítéséhez elengedhetetlen a
rugalmas, skálázható és nagy teljesítménnyel rendelkező csoport kommunikációs
primitívek használata. Az alábbiakban a különféle üzenetszórási módszereket a fent
említett három szempont alapján jellemezzem és hasonlítom össze egymással. A
rugalmasság a megoldás egyszerűségével, hordozhatóságával és a megbízhatóság
(hibatűrés, sorrendben és csakis egyszer történő kézbesítés) megvalósíthatóságával
mérhető. A nagyobb teljesítmény érdekében az üzenetkezelő könyvtárak (pl. MPI
szabvány [27]) csak azt írják elő, hogy a kollektív hívások blokkolóak, vagyis a hívás nem
térhet vissza a hívóra eső kommunikációs rész elvégzésének végéig, azt viszont már nem,
hogy a teljes kollektív kommunikáció befejeződésig várni kellene (kivétel az éppen a
- 48 -

Aszinkron szimmetrikus üzenetszórás algoritmus

Juhász Sándor, 2004

szinkronizálásra szolgáló barrier primitív). Az előbbi feltétel miatt az algoritmus teljes
futási ideje mellett a teljesítmény jellemzésére a kezdeményező csomóponton mért
minimális elvi késleltetést is felhasználtam. A teljes futási idő leírására az üzenetméret és
csomópontok számának függvényében megadott aszimptotikus komplexitás függvény
szolgál. Az aszimptotikus komplexitás számításánál a széles körben elterjedt, az
üzenethossz függvényében lineáris modellt [50][66][79][94][95][96][97] alkalmaztam,
feltételezve, hogy a küldéshez és a fogadáshoz a teljes hálózati sávszélesség rendelkezésre
áll (teljesítmény felső korlátja). A skálázhatóság fogalma az algoritmus teljesítményének a
csomópontok számától függő változását jellemzi [80][50]. Ezt általánosságban jól leírja a
teljesítmény jellemzésével kapcsolatban már említett komplexitás függvény, de figyelembe
kell venni emellett a központi elemek jelenlétét is, mert ezek a csomópontok számának
növekedésévek könnyen szűk keresztmetszetté válhatnak.
V.2.1 Az üzenetszórás szoftveres módszerei

A kommunikációs primitívek megvalósítását érdemes az alsó szintű hardver
összekapcsolási topológiához igazítani (közösen használt busz, hierarchikus busz, fa,
gyűrű, hipertórusz, hiperkocka, crossbar). A klaszter architektúrák vonzó ára a bennük
használt feldolgozó és hálózati elemek szabványosságának köszönhető. A szabványos
hálózatok kapcsoló elemei meglehetősen olcsók, ezért a mai klaszterekben szinte kizárólag
teljesen kapcsolt kommunikációs hálózatot használnak, mert így az ütközések
elkerülésével a kritikus kommunikációs teljesítmény tovább növelhető. A hálózati
kapcsolókhoz közvetlenül kapcsolódó csomópontok egy virtuális crossbar topológiát
alkotnak. Az egyes csomópontok elérésének sebességében nincs lényeges különbség
egészen addig, míg az aktív hálózati eszközök az aktuális forgalmat különösebb késleltetés
nélkül képesek továbbítani. A switch késleltetések összefoglalását a III-1. táblázat
tartalmazza. Nagy forgalom esetén a késleltetések a pufferekben való sorban állás és a teli
pufferek miatt eldobott csomagok miatt megnövekedhetnek. A továbbiakban
vizsgálódásaimat – gyakorlati jelentősége miatt – teljes egészében a virtuális crossbar
topológiára korlátozom.
A virtuális crossbar hálózat felett megvalósított gyakori üzenetszórási
algoritmusokat az V-2. ábrán foglaltam össze. Ezek közül legegyszerűbb az egy pontból
kiinduló üzenetszórás, ahol a forrás csomópont az összes partnerének maga küldi el a
szétosztásra szánt üzenetet. A módszer előnye, hogy pontosan követi az üzenetszórás elvi
koncepcióját (egy csomópont az adatait mindenkinek eljuttatja), ezért könnyen érthető,
könnyen implementálható, az üzenetek sorrendjét automatikusan megtartja és a
hibakeresést is jelentősen leegyszerűsíti. Az egyszerű pont-pont kapcsolatok feletti
implementáció a hibatűrés és a hordozhatóság megvalósítását is megkönnyíti.
Egyszerűsége és rugalmassága miatt sok korai (1990-es évek közepe) üzenetkezelő
könyvtár megvalósítás (MPICH [26], LAM/MPI [102]) ilyen módon implementálta az
üzenetszórást klaszter rendszerekben. Mivel akkoriban – kedvező ára miatt – széles körben
alkalmazták az osztottan használt (Ethernet) busz hálózati topológiát, ez az implementáció
előnyös volt a hálózati ütközések elkerülése szempontjából is, hiszen csak egy adó
csomópont volt a rendszerben (és még egy kis forgalmú, amelyik a nyugtákat küldte).
A IV.3 fejezetben bemutatott lineáris modell alapján egy n méretű üzenet teljes
átviteli ideje a t0 minimális késletetés és az ntd adatátviteli idő összege. Így p darab fogadó
csomópont esetén az üzenetszórás primitív teljes lefutásának tc ideje:
tc ( n, p ) = p(t0 + ntd ) ⇒ O ( p ) .
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c)

a) egyetlen központból kiinduló üzenetszórás
b) bináris fa topológiára épülő üzenetszórás
c) hiperkocka topológiára épülő üzenetszórás
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V-2. ábra. Különféle gyakori üzenetszórási topológiák áttekintése

A (15) összefüggés alapján látható, hogy az üzenetszórás ideje a csomópontok
számának növelésével lineárisan nő. Ez a megoldás viszonylag kis teljesítményt biztosít,
különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy végig a forrás csomópont üzenetszóró
függvénye vezérli a műveletet, ezért a kezdeményező csomópont függvényhívása nem
térhet vissza az üzenetszórás teljes befejeződéséig. A feladatok egyoldalú elosztása (a
forrás végig dolgozik, a többiek viszont alig) és a fogadó csomópontok számával lineárisan
növekvő futási idő a skálázhatóságot jelentősen korlátozza.
A futási idő lineáris komplexitása lényegesen csökkenthető az V-2. ábra b)
rajzán látható fa struktúra alkalmazásával. A módszer azt a lehetőséget használja ki, hogy
akihez már eljutott az üzenetet, az újabb, másodlagos forrásként működhet. Az eredeti
forrás és a többi közvetítő csomópont csupán két szomszédjának küldi el az üzenetet, és az
üzenet teljes szétosztása az ábrán látható lépések szerint alakul. Ha egyetlen üzenet küldése
teljesen leköti a fizikai sávszélességet, akkor a második küldését csak az első befejezte
után érdemes indítani annak érdekében, hogy a következő szint egyik csomópontja minél
előbb tovább küldhesse az üzenetet. Ha a csomópontokhoz előre rögzített azonosítókat
rendelünk, akkor a saját sorszáma alapján minden csomópont tudja, hogy merre kell
továbbítania az üzenetet. A csomópontokat úgy célszerű megszámozni, hogy a számozás
az elérhetőség sorrendjében növekedjen. Ha a csomópontok előre elrendezése túlságosan
rugalmatlan lenne, akkor a hasznos üzenettel együtt minden köztes csomópont megkapja a
célcsomópontok listáját (a forrásnál az összes többi csomópont), és az üzenet
továbbküldésekor listájának felét balra, másik felét jobbra adja tovább. Ha nem osztható a
célcsomópontok száma kettővel, akkor a gyorsabb (az ábrán a bal) ág felé eggyel több
csomópontot kell küldeni. Ilyenkor az üzenetszórás ideje a (15) formulában használt
jelölésekkel:
t c ( n, p ) = ⎣2 * log 2 ( p + 2) − 2⎦ * (t0 + nt d ) ⇒ O (log 2 p ) .

(16)

A formulában a log2 (p+2) tag a legfontosabb, ennek 2 együtthatója azt jelzi, hogy ilyen
elrendezés esetén minden újabb szint 2 egységgel növeli a küldés idejét. A módszer előnye
a szekvenciális küldéssel szemben a jóval kisebb komplexitásában rejlik. Emellett az első
csomópont már két üzenet elküldése után szabaddá válik, és megkezdheti más feladatok
elvégzését. A broadcast primitív ilyen módon történő implementálását javasolják a
mostani MPI ajánlások [27], és a legtöbb újabb üzenetkezelő könyvtárban (pl. MagPIe
[103]) így is kerül megvalósításra. A széleskörű elterjedtség mögött az áll, hogy a nagyobb
kiterjedésű hálózatok maguk is fa struktúrájúak, és a topológiák illeszkedése nagyobb teret
biztosít az alsó szinteken egyre növekvő számú üzenetküldés párhuzamosítására.
A fizikailag is hiperkocka vagy hipertórusz összeköttetésben álló csomópontokra
kidolgozott broadcast eljárások szintén alkalmazhatók a virtuális crossbar összeköttetésű
klaszter rendszerekben. Lényeges különbség azonban, hogy az üzenetek a különféle
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irányokba nem egyszerre, hanem csak egymás után indíthatók (V-2/c ábra). A módszer
előnye, hogy a kezdő csomópont nem csupán 2, hanem a megvalósított hiperkocka
dimenzió számával (d) megegyező párhuzamos ágat indít, így kezdetben (kis p értékekre)
nagyobb párhuzamosságot biztosít. Klaszterekben előnyt jelenthet, hogy az algoritmus
futása során a párhuzamosság mértékét korlátozza a hiperkocka keresztmetszete p(d-1)/d,
amit helyesen megválasztva a hálózati kapcsoló pufferei nem telítődnek. A párhuzamosság
mértékének korlátozása az aszimptotikus komplexitás növekedésével jár a fa struktúrához
képest. Az algoritmus futási ideje a (15) formulában használt jelölésekkel, ha az első d-1
darab dimenzió méretét a p1/d lefelé kerekítésével határozzuk meg:
t c ( n, p ) = d d p + 1 − 2 * (t0 + ntd ) ⇒ O (dp1 / d ) .

⎡

⎤

(17)

A képletben az ⎡m⎤ a felfelé kerekítés operátora, vagyis az m-hez legközelebb eső y
egészet jelenti, melyre igaz, hogy m <= y. Az V-3. ábra a különféle üzenetszórási
módszerek klaszteres implementációjának futási idejét hasonlítja össze. Bár a bináris fa
aszimptotikusan (nagy p-kre) nyilvánvalóan gyorsabb, látható hogy az általánosan
elterjedt, kisebb méretű klaszterekben akár a háromdimenziós kocka is jó választás lehet.
Ennek ellenére ezt a topológiát klaszterekben egyáltalán nem használják, mivel
implementálása bonyolultabb, kevésbé skálázható, és a jelenleg használt hálózati
kapcsolatok topológiája sem illeszkedik jól ehhez a sémához.
Központból vezérelt

lépésszám

Bináris fa

3D kocka

25

20
15

10

5
0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66

fogadó
csomópontok
száma

V-3. ábra. Különféle üzenetszórási módszerek klaszteres implementációjának futási ideje

Fontos megjegyezni, hogy mind a fa, mind a hiperkocka séma klaszteres
implementációja rugalmatlanabb a központosított megoldásnál, mivel vagy előre ki kell
jelölni a csomópontok helyét a topológiában, vagy az üzenetbe bele kell foglalni a
továbbítási irányokat. Az első megoldás megnehezíti a dinamikusan kijelölhető,
tetszőleges processz halmaznak történő üzenetszórást, míg a második többletadatok
továbbításával jár, ami kis üzenetek esetén akár a hasznos üzenet méretét is meghaladhatja.
Egyes újabb fejlesztések a fentiektől lényegesen eltérő kommunikációs mintákkal
próbálják csökkenteni az üzenetszórás idejét. Van de Geijn és kollégái az üzenetszórás
megvalósítására egy egymás után végrehajtott Scatter és Allgather műveletet javasolnak

- 51 -

Aszinkron szimmetrikus üzenetszórás algoritmus

Juhász Sándor, 2004

[104][105], mellyel nagy üzenet méretek és p > 4 esetén a bináris fa módszernél is jobb, de
ahhoz hasonlóan logaritmikus komplexitású eredményt érnek el:
t c ( n, p ) = (log 2 p + p − 1)t0 + n

p −1
t d ⇒ O (log 2 p ) .
p

(18)

Számos szerző különféle üzenetméretre eltérő algoritmusok alkalmazását javasolja
[105][106], sőt kidolgozásra kerültek már a rendszerparaméterekhez futási időben
alkalmazkodó adaptív módszerek is [107]. Ezek a megoldások azonban mind a fent
bemutatott alapmódszerek kombinációira épülnek, azaz legalább logaritmikus
komplexitásúak.
V.2.2 Üzenetszórás hardver támogatással

Az eddig említett megoldások követték az MPI szabvány [27] azon ajánlását, hogy
a csoport kommunikációs primitívek implementációi az üzenetkezelő könyvtár pont-pont
üzenet átviteli függvényeire épüljenek. Annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül a
leghatékonyabb megoldás, nagyban elősegíti az összetett csoport primitívek gyors és
hordozható implementálást (a különböző platformok esetén csak a pont-pont
kommunikációt kell újra megírni). Természetesen a nagyobb implementációs ráfordítás és
a hordozhatóság feladása árán a teljesítmény tovább növelhető. A hagyományos Ethernet
szabvány különféle továbbfejlesztett változatai [66] mellett a klaszterekben egyre
elterjedtebben használják az újonnan fejlesztett, kis (< 10 μs) késleltetésű, nagy (több
Gbps) sávszélességű hálózati szabványokat (Quadrics [72], InfiniBand [74], SCI [75],
részletek a III.3.1 fejezetben). Ezek a megoldások az üzenetszórás megvalósításához
hardver támogatást is nyújtanak. Több új, nagyteljesítményű MPI implementáció
[103][108][109] is úgy ér el jelentős teljesítmény növekedést és nagy skálázhatóságot,
hogy a forrás csomópont a hardver támogatást kihasználva egyetlen üzenetet küld, és
annak szétosztásáról és célba juttatásáról már az aktív hálózati elemek gondoskodnak.
Ezzel a módszerrel az üzenetszórás ideje a csomópontok számától elvileg függetlenné
válik, így lényegesen jobb skálázhatóság és teljesítmény érhető el vele, mint az előzőleg
bemutatott szoftveres, pont-pont kommunikációra épülő megoldások esetén.
A hardver broadcast primitívre épülő megoldásnak a platformfüggőség és
hordozhatóság megszűnése mellett egyéb hátrányai is vannak. A hardver broadcast
használata esetén minden csomópont pontosan ugyanazt az üzenetet kapja, ezért a
megbízhatóságot (hibatűrés, egyszeri és sorrendben történő továbbítás), a nagy üzenetek
kezelését és a tetszőleges processzcsoport felé történő üzenetküldést a szoftver rétegekben
kell megoldani [110].
Az üzenetszórás megbízhatóságának kérdéskörével számos tanulmány foglalkozott
[111][112][113][114]. A probléma lényege, hogy a megbízható, sorrendben történő
üzenettovábbításhoz nem elegendő az üzenet elküldése, hanem elengedhetetlenül
szükséges a fogadó csomópontok egyfajta visszajelzése (acknowledgement, nyugta) is. A
nyugták visszajuttatása a forrás csomópontba hagyományos pont-pont kapcsolatokon
keresztül történik, vagyis a forrásnak fel kell készülnie a partnereitől érkező visszajelzések
folyamatos fogadására, melyek kisméretűek bár, de mennyiségük a csomópontok számával
lineárisan növekszik (ACK elárasztás problémája [114]). Külön nehézséget jelent, hogy
negatív visszajelzés vagy valamelyik csomópont visszajelzésének elmaradása esetén, az
üzenetszórást az összes többi csomóponton is hátráltatva, az adott csomagot újra kell
küldeni. Mivel a hardver broadcast mindenkinek egyforma csomagot küld, így a
kommunikációnak mindenhol egyszerre – a leglassabb fogadó tempójában – kell
előrehaladnia. Egy ilyen protokoll implementálása olyan komoly erőfeszítést vagy
teljesítmény csökkenést jelenthet, hogy bizonyos implementációk, mint pl. a QSW [73]
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saját MPICH [26] implementációja, a HP Alaska MPI implementációja, vagy Chen és
társainak IP multicast-ra épülő [110] implementációja – bízva a hálózati átvitel
hibamentességében – nem is támogatják a megbízható átvitelt. A probléma kezelésére
alkalmazható a ritkább, időben később történő nyugtázási technika (lazyacknowledgement). Megoldható az is, hogy a nyugták begyűjtésével ne egyedül csak a
forrás foglalkozzon, hanem a fogadó csomópontokat csoportokba rendezve minden
csoportban egy kijelölt csomópont végezze a nyugták begyűjtését és továbbítását a forrás
csomóponthoz (kétszintű fa) [113]. A csoporton belül ugyanezek a kijelölt csomópontok a
hiányzó csomagok újraküldését is elvégezhetik (természetesen, ha nekik maguknak sikerült
azokat helyesen megkapni). A csoportok kialakítása többlet adminisztrációt igényel, de
lényegesen skálázhatóbbá teszi a megbízható kommunikációt. Ezt a módszer használják
például a [109] implementációban is.
A hardver broadcast segítségével kiküldhető csomagok mérete korlátozott, ezért a
nagy üzeneteket kisebb csomagok formájában kell továbbítani. Itt a gondot az okozza,
hogy a nagy üzenetek fogadására nem elegendő feltétlenül mindenhol a közvetlenül
rendelkezésre álló pufferek mérete, így valahogyan érzékelni kell a partnerek
fogadóképességének mértékét, például egy csúszó ablakos megoldással. Természetesen a
teljes átvitel sebességét a leglassabb fogadó tempójához kell szinkronizálni. Az üzenetek
darabolására épülő módszerek visszajelzést igényelnek a partnerektől, ekkor a partnerek
folyamatos adminisztrálásának terhe a forrásra hárul, amely szintén korlátozhatja a
skálázhatóságot.
Az üzenetkezelő könyvtárakban a processzek tetszőleges kommunikációs
csoportokat (pl. MPI kommunikátorok) alakíthatnak ki, azonban a hardver broadcast
megoldások a konkrét hálózattípustól függően különféle korlátozásokkal járnak (például
Ethernet: csak egy teljes hálózati szegmens címezhető, vagy Quadrics: a gyors távoli DMA
átvitel használatához a megcímzett processzeknek folyamatos virtuális címtartományba
kell esniük). Néha különféle hardver és szoftver átkonfigurálásokkal és trükkökkel a
probléma megoldható, de általában az összes broadcast üzenetet minden csomópontnak fel
kell dolgoznia, és saját hatáskörében (processzor idejében) kell döntenie arról, hogy az
adott csomag tartalma őt ténylegesen érinti-e.
A hardver támogatást kihasználó megoldásokról általában elmondható, hogy a pontpont kapcsolatra épülő változatoknál lényegesen jobb teljesítményt és skálázhatóságot
képesek nyújtani, azonban a csomópontok számától független elvi komplexitás a
gyakorlati megvalósításokban nem feltétlenül, illetve komoly kompromisszumok árán
(korlátozott méretű üzenetek, nem megbízható implementáció) érhető csak el. A hardver
támogatás használata jelentősen megnöveli az implementáció bonyolultságát, és kivétel
nélkül a hordozhatóság teljes elveszítésével jár.
V.2.3 A különféle módszerek összehasonlítása

A fent bemutatott szoftver és hardver megoldások különféle tulajdonságait az V-1.
táblázatban foglaltam össze. A táblázatban p mindenhol a célcsomópontok számát jelöli,
míg d a dimenzió számot mutatja hiperkocka megvalósítás esetén. A táblázat utolsó
sorában az általam kidolgozott, a következő pontban bemutatásra kerülő szimmetrikus
üzenetszóró algoritmus tulajdonságait is feltüntettem.
Látható, hogy nincs olyan módszer, mely minden szempontból felülmúlná a többit,
így az adott követelmények (csomópontok száma, üzenetméret, hordozhatóság)
függvényében kell az optimálisat kiválasztani. A következő pontban bemutatásra kerülő
szimmetrikus algoritmus célja, hogy néhányszor tíz csomópontból álló klaszterekben a
gyakorlatban leggyakrabban használt üzenetméretek [115] esetén egy gyors, a
csomópontok számától független, hordozható megoldást biztosítson.
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1 üzenet

O(1)
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V-1. táblázat. Különféle üzenetszórási módszerek összehasonlítása

V.3 Résztvevők számától független üzenetszórás
A ma használatos üzenetkezelő könyvtárak, bár biztosítják az üzenetek aszinkron
módon történő továbbításának lehetőségét is, alapjaiban szinkron kommunikációs mintát
követnek. Mivel az V.2 pontban bemutatott algoritmusok feltételezik, hogy a különféle
üzenetek kommunikációs lépései kizárólag egymás után következhetnek, az üzenetkezelő
könyvtárak nagy hangsúlyt helyeznek az alacsony kezdeti késleltetések biztosítására (az
előző formulákban t0-lal jelölve). A kezdeti késleltetés és a különféle szoftver rétegekből
származó veszteségek [66][79] kiválóan eltakarhatók több párhuzamos üzenet egyidejű
továbbításával [14]. A párhuzamos üzenetek küldésének alapvető feltétele az üzenetkezelés
aszinkron módon történő megvalósítása. A fizikai sávszélesség túllépése azonban
aszinkron üzenetkezeléssel sem lehetséges, és az aszinkron átvitel önmagában a (15), (16)
és (17) formulákból származtatott aszimptotikus komplexitást sem befolyásolja, legfeljebb
a t0 késleltetés hatásának csökkentésében segíthet.
Az általam kidolgozott új algoritmus az aszinkron adatátvitel és az üzenet darabolás
módszerének kombinációjával egy olyan szimmetrikus kommunikációs mintát alakít ki a
csomópontok között, mely szoftveres módon teszi lehetővé a résztvevő csomópontok
számától független komplexitású üzenetszórás megteremtését. Az algoritmus működése p
számú célcsomópont esetén a következő: adott a forrás csomóponton a szétküldésre szánt n
byte hosszúságú üzenet, és a fogadó csomópontok címeinek p hosszúságú listája. A forrás
csomópont az üzeneteket p egyenlő részre osztja, a kerekítési hibák elkerülésére a
következő képlet szerint:
⎢ (i − 1) * n ⎥
i. darab címe : ⎢
⎥
p
⎣
⎦

⎢ i * n ⎥ ⎢ (i − 1) * n ⎥
i. darab hossza : ⎢
⎥−⎢
⎥,
p
⎣ p ⎦ ⎣
⎦

(19)

ahol i egy futóindex [1, p] értelmezési tartománnyal. A forrás csomópont az i.
üzenetdarabot az i. célcsomópontnak továbbítja, kiegészítve azt egy üzenetszórás
típusjelzéssel, egy egyedi id azonosítóval, az eredeti üzenet n hosszával és a forráson kívüli
összes célcsomópont címének listájával. Mind a p darab üzenettöredék elküldésével a
forrás csomópont a ráeső feladatot elvégezte.
A fogadó csomópontok feladata a rájuk eső üzenetrész fogadása a forrás
csomóponttól, majd annak szétküldése az összes többi csomópontnak. Ennek érdekében a
fogadó csomópontok az üzenetszórás típusú üzeneteket a következőképpen dolgozzák fel:
1. Ha egy új id azonosítóval rendelkező üzenet érkezik, akkor létrehoznak egy puffert
az id azonosítóhoz tartozó üzenet darabok összeállítására, és a megérkezett darabot
a helyére másolják. Az üzenetdarab helye a (19) formula alapján határozható meg,
i, p és n ismeretében. A beérkező üzenet közvetlenül tartalmazza az n-et, és a p
megegyezik a csomópont lista hosszával. Mivel minden üzenet küldője a
kommunikációs alrendszerből lekérdezhető, ezt a címet a listában megkeresve az i
érték is megkapható.
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2. Ha a fogadó csomópont olyan id azonosítóval rendelkező, üzenetszórás típusú
üzenetet kap, mellyel már előzőleg találkozott, akkor az id-hez tartozó pufferbe
bemásolja az új darabot az előző pontban leírtak szerint.
3. Speciális eset, amikor az i. csomópont az i. üzenetet fogadja, mivel ez közvetlenül a
forrás csomóponttól származik. Mivel a küldő csomópont nem szerepel a
szétküldött csomópontlistában, ebből a fogadó csomópont tudni fogja, hogy ez az
üzenet az ő darabja. Ezt a darabot úgy másolja be a helyére, hogy a csomópont
listában a saját címét keresi meg, és ennek a helye alapján határozza meg a puffer
címzéséhez szükséges i értéket. A másolás mellett a megkapott csomópontlistán is
végighalad, és az összes többi csomópontnak változtatás nélkül szétküldi a kapott
üzenetet. Mivel a többi csomópont számára a küldő már ez a csomópont lesz, a
listabeli sorszáma alapján azok is a helyére tudják illeszteni a kapott darabot.
Az algoritmus leírása jól mutatja, hogy a darabok megérkezésének sorrendje
tetszőleges, arra semmiféle megkötést nem kell tenni. A célcsomópontokon az utolsó
üzenetdarab fogadásával és helyére illesztésével helyre áll az eredeti üzenet, és így itt is
befejeződik az üzenetszórási algoritmus. A leírásból látható, és az V-4. ábra rajza is jól
mutatja, hogy az üzenetszórás algoritmus végrehajtásában minden célcsomópont
egyformán, teljesen szimmetrikus módon vesz részt.
a)

b)

V-4. ábra. A szimmetrikus üzenetszórás algoritmus kommunikációs mintája
a) a forrás csomópontban, b) egy célcsomópontban

Amennyiben nincs csomagvesztés az aktív kapcsolóelemen (switching hub)
keresztül összekötött csomópontok között, az algoritmus futási ideje a következőképpen
alakul: ha a darabolásból és az extra információk továbbításából származó overhead-től
eltekintünk, akkor a forrás csomópontnak lényegében minden esetben egy n hosszúságú
üzenetet kell a célcsomópontok számától függően darabolva továbbítania. Ha a
párhuzamos üzenetküldés a kezdeti t0 késleltetés elteltével a kimeneti kapcsolat teljes
fizika sávszélességét képes kihasználni, akkor az utolsó darab küldése a csomópontok
számától függetlenül t0+ntd idő alatt megtörténik. Mind a p darab célcsomópont az
üzenetnek egy n/p méretű darabját kapja meg, melyet p – 1 további csomópontnak kell
eljuttatnia. Ez a sávszélesség teljes kihasználása mellett t0+ntd (p – 1)/p késleltetéssel jár. A
futási idő tc hosszát az utolsó, p. csomópont határozza meg, mivel ez várhatóan utoljára, ntd
idő után kapja meg a saját szétküldendő üzenetét, így a kommunikáció befejezése:
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(20)

Ez azt jelenti, hogy az algoritmus futási ideje a csomópontok számától
aszimptotikusan független, bár a gyakorlatban használt kis értékeknél számíthatunk némi
növekedésre, hiszen a végrehajtási idő hiperbolikusan közelíti a végső értéket. A kezdeti
növekedést azonban ellensúlyozza, hogy az aszinkron üzenetküldés hatékonysága a
párhuzamos üzenetek számával nő, ezért az elvileg gyorsabb kis célcsomópont számnál
kevésbé számíthatunk a sávszélesség teljes kihasználására és t0 idők teljes átfedésére.
Bár a p növelésével egyre több az adminisztráció (másolás, csomagképzés,
protokollok csomagokhoz kapcsolódó) overhead-je, elegendően nagy n üzenetméret esetén
ezek a hatások nem olyan jelentősek, hiszen a nagy üzeneteket amúgy is sok csomagra kell
szétbontani, legfeljebb a darabolás határai néhány (p) helyen módosulnak.
A protokoll implementálható rögzített szerepű csomópontokkal is. Ekkor a
csomópontokat előre be kell számozni a processzcsoporton belül, és az összes résztvevővel
tudatni kell társai címét, vagyis a számozás sorrendjét. Ezzel a módszerrel megoldható,
hogy ne kelljen minden egyes üzenetszórást a társak címének küldésével is tovább terhelni.
Természetesen csak akkor van értelme előre kijelölni a szerepköröket, ha ugyanabban a
csoportban több üzenetszórást is kell végezni. Az algoritmus működéséből fakadóan ~p2tel arányos, pontosan p(p – 1) darab üzenetet küld egy üzenetszórás alkalmával, így az
üzenetek darabszámától függő különféle overheadek-kel is foglalkozni kell. Ha az
algoritmust az ennek a pontnak elején bemutatott formában, üzenetszórásonként
dinamikusan változó taszk halmazra implementáljuk, akkor kisebb n és nagyobb p értékek
használata mellett mindenképpen figyelembe kell venni az adminisztrációs
többletköltségeket is. Ha egy tipikus implementációban az üzenet valós hossza (n) és az
azonosító (id) 4 byte-on, egy csomópont címe pedig 8 byte-on továbbítható, és minden
elküldött üzenetre alacsonyabb protokoll szinteken 16 byte extra adminisztráció esik, akkor
p csomópont esetén a küldendő hossz növekedése üzenetenként:
Δn = p( 4 + 4 + p * 8 + 16) = 32 p + 8 p 2 .

(21)

Ez p = 5 esetén 520, p = 10 esetén 1120, p = 20 esetén 3840, p = 100 esetén 83200
extra byte átvitelét jelenti összesen az eredeti n-hez képest. Ez nyilván korlátozza a
skálázhatóságot és a hatékonyan használható üzenet méreteket, azonban vegyük észre,
hogy még 50%-os overhead esetén is a (20) formula alapján számított időt csak
másfélszeresére növeli, vagyis 3ntd lesz, ami egy 3 mélységű fa t0 = 0 melletti
késleltetésének felel meg. A háromszintű fa a forráson kívül 14 célcsomópontot tartalmaz,
és p = 14 esetén az aszinkron algoritmushoz tartozó Δn = 2464. A 3ntd és a (2n+2464)td
futási időket összehasonlítva ez azt jelenti, hogy 5kB fölötti üzenetméret esetén már a
szimmetrikus algoritmus lesz előnyben. Ha t0 > 0, akkor a szimmetrikus algoritmus előnye
tovább nő (hiszen ebben csak két egymásra épülő szint van). Fontos megjegyezni azonban,
hogy a fenti összehasonlítás nem egyenlő feltételekkel történt, mivel a csoportok
dinamikus kialakításhoz a fa algoritmusnál is szükség van a csomópont lista továbbítására,
bár a p-vel arányos üzenetszám növekedés miatt ez csak lineáris és nem négyzetes
overhead növekedést jelent. Ha a szerepek előre hozzárendelhetők a csomópontokhoz (pl.
egyszer az inicializálás során), akkor a szimmetrikus algoritmus is mentesül a (21)
képletben leírt adminisztrációs tehertől.
A módszer használatának további korlátai vannak. Túl kicsi üzenet méretek mellett
semmilyen csomópontszám esetén sem érdemes alkalmazni, mivel a hálózati protokoll
hatékonysága a keretméret (pl. Ethernet ~1,5kB) alatti csomagméret esetén jelentősen
csökken. Az ilyen esetekben a szimmetrikus módszer első fázisa – a központi
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üzenetszórásban leírtak szerint – akár a teljes üzenetet is kioszthatja ugyanannyi idő alatt,
és ilyenkor a második fázis használata csak az erőforrásokat pazarolná. A nagymértékű
párhuzamosság (magas csomópontszám) és a túl nagy üzenetméret próbára teheti a
hálózati kapcsoló kapacitását is, mely minőségétől függően nem föltétlenül képes az összes
portján föllépő maximális be- és kimenő terheléssel egyszerre megbirkózni. Mivel az
algoritmus futása során minden csomópont folyamatosan adatokat továbbít az összes
másiknak, az esetleges ütközések elkerülésére a switchnek pufferelni kell, azonban az
ehhez rendelkezésre álló memória erőforrásai nyilván végesek. A fenti korlátozások miatt
az algoritmustól egyéb implementációkat felülmúló teljesítményt a gyakorlatban csak kis
(néhányszor tíz csomópont) méretű klaszterekben, a néhány kB méret fölötti
üzenettartományban várhatunk. A hatékonyan használható maximális üzenetméretet és
csomópontszámot a kapcsolóelem(ek) portszáma és minősége határozza meg. Mivel az
algoritmus futása során az összes csomópont egyenletesen termeli és nyeli az üzeneteket,
ha a hálózati kapcsoló elbírja egyszerre minden portján a maximális forgalmat, akkor a
hatékonyan küldhető üzenetek méretének nincs elvi korlátja. Több hálózati kapcsoló
együttes használata esetén az őket összekapcsoló portokon lényegesen nagyobb forgalom
generálódik, mint azokon, amelyek közvetlenül a csomóponthoz kapcsolódnak, ezért
ilyenkor célszerű a széles fa összeköttetés típus (III.3.1 fejezet) alkalmazása.
Az algoritmus implementációjánál a fa és a hiperkocka típusú implementációhoz
hasonlóan külön mechanizmussal (pl. szinkronizálás a következő üzenet előtt)
gondoskodni kell a csomópontok közötti üzenetsorrend betartásáról. Ha ugyanis az első
csomópont végzett a feladatával, az nem jelenti, hogy mindenki megkapta az üzenetet, így
elvileg egy újabb üzenet megelőzhetné a régebben feladottat.
Az algoritmus, a többi szoftveres implementációknál megszokott módon,
megbízható pont-pont alapú kommunikációkra épül, így az ideiglenes kommunikációs
zavarokra nem érzékeny. A fa és hiperkocka topológiához hasonlóan, ha valamelyik
csomópont meghibásodik, akkor elképzelhető, hogy más csomópontok sem kapják meg az
üzenetet. Az ilyen esetek kezeléséről külön mechanizmusokkal kell gondoskodni.
Összefoglalva tehát, az új, általam kidolgozott üzenetszórási módszer a többi
szoftveres implementációhoz hasonlóan egyszerűen megvalósítható, hibatűrő, hordozható
és rugalmasan konfigurálható, ugyanakkor futási ideje a hardverből támogatott módszerek
O(1) komplexitásával vetekszik. A (20) képletből kiolvasható, hogy a hardverből
támogatott módszerekkel szemben, melyek az üzenetszórást elvileg egy üzenetidő alatt
végzik el, a szimmetrikus algoritmus esetén kétszer lassabb működés várható. Az általam
kidolgozott algoritmus a kommunikáció szimmetriájából fakadóan automatikus terhelés
elosztást biztosít. Az algoritmus fontos korlátja, hogy csak crossbar vagy virtuális crossbar
összekapcsoló hálózat felett működik hatékonyan, és a hálózati kapcsoló elemek fizikai
paraméterei jelentősen limitálhatják a skálázhatóságát.

V.4 Teljesítménymérések
V.4.1 Alapelvek

Az előző pontban bemutatott algoritmus megvalósíthatóságát és gyakorlati
használhatóságát egy teszt implementáció elkészítésével demonstráltam. Viszonyítási
alapul a széles körben használt fa topológiájú üzenetszórás szolgált. Annak érdekében,
hogy az eredmények minél pontosabban tükrözzék az algoritmus teljesítményét, az
összehasonlító mérések során mind a hardver, mind a szoftver környezetet változatlanul
hagytam.
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A mérésnek fontos részét képezi a mérési tartomány megválasztása. Vetter és
Mueller valós MPI alkalmazások kommunikációs mintájának tanulmányozásakor [115]
arra az eredményre jutottak, hogy az MPI kollektív kommunikációs műveletei tipikusan kis
méretű üzenetekkel dolgoznak. Ennek fő magyarázata, hogy a klaszterekben olyan
algoritmusokat célszerű alkalmazni, melyek minél inkább a minimálisra korlátozzák a
számítási teljesítményhez képes viszonylag drága kommunikáció mennyiségét. A
kommunikációs minta és az átviendő minimális adatmennyiség nem csupán a szándéknak,
hanem természetesen az elvégzendő feladatnak is függvénye. A klaszterek teljesítmény
tesztelésére széles körben használt NAS párhuzamos tesztkészlet (NPB) [100] úgy oldja
meg a fenti problémát, hogy több különféle, kommunikációs mintájában lényegesen
különböző számítási magot (kernel) használ a tesztek során, melyek öt különféle probléma
méretre futtathatók. A különféle magok klaszteres implementációinak futása során használt
üzenetméretek előfordulási gyakoriságát az V-2. táblázatban gyűjtöttem össze [66].
Látható, hogy egészen kicsi üzenetek is nagyszámban fordulnak elő, valamint az is, hogy
az SP tesztkészlet kivételével minden esetben az üzenetek nagy része a 10 kB alatti
mérettartományba esik. Annak érdekében, hogy a gyakorlatban használt gyakori
üzenetméreteket a tesztmérések minél inkább lefedjék, az üzenetméretet 2 byte-tól 512 kBig logaritmikus skálán változtattam.
üzenetméret
tartomány
(byte)

n < 101
101 ≤ n < 102
102 ≤ n < 103
103 ≤ n < 104
104 ≤ n < 105
n ≥ 105

IS
(Integer
Sorting)

MG
(Multi
Grid)

CG
(Conjugate
Gradient)

SP
(Scalar
Pentadiagonal)

EP
(Embassingly
Parallel)

LU
(Lower
Upper)

egész
rendezés

3D skalár
Poisson
egyenlet
megoldása

mátrix sajátérték
becslés konjugált
gradiens
módszerrel

egyenlet megoldás
multiparticionálás
módszerével

véletlenszámokra
épülő normál
eloszlású
számpárok

egyenlet megoldás
szukcesszív
túlrelaxálás
módszerével

2 560
0
0
300
0
2 560

760
8 960
9 920
11 520
9 664
1 952

124 800
2 400
0
0
0
93 600

0
0
0
0
57 600
96 000

60
30
0
0
0
0

0
60
300 000
900 000
0
12 000

V-2. táblázat. Az NPB tesztkészleteinek üzenetszáma különféle mérettartományokban

Méréseim során 15 darab egyforma számítógépet használtam, melyek különféle
paramétereit az V-3. táblázatban foglaltam össze. A mérések során a számítógépeken
Windows XP operációs rendszer futott, és az MPICH Windows NT operációs rendszerre
készült implementációját használtam (NT-MPICH v1.3.0 [101]).
rendszerelem

1. méréssorozat

2. méréssorozat

processzor: Pentium IV, 2.26 GHz
processzor: Pentium IV, 2.26 GHz
memória:
512 MB
memória:
512 MB
hál. adapt.: Intel 82801DB PRO/100 VE hál. adapt.: Intel 82801DB PRO/100 VE

csomópont hardver
összekapcsoló hálózat
switch
csomópont op. rendszer
üzenetszórás módja

100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)

100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)

3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

Windows XP, NT-MPICH v1.3.0
üzenetkezelő könyvtárral

Windows XP, NT-MPICH v1.3.0
üzenetkezelő könyvtárral

beépített (bináris fa elvű)

szimmetrikus algoritmus

V-3. táblázat. Az egyszerű TCP/IP hálózati mérések paraméteri
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A különféle okokból fellépő futási idő ingadozások kiegyenlítésére minden mérési
pontban 10 mérést végeztem, és ezek számtani közepét tekintettem az adott pontban
érvényes mérési eredménynek. A méréseknél az Intel Pentium processzorok RDTSC
utasításán alapuló időmeghatározást [116] használtam. A RDTSC utasítás a processzor
egyik, minden órajel ciklusban eggyel növekvő értékű belső regiszterét olvassa ki. A
processzor órajel frekvenciájának ismeretében ennek alapján kis költséggel és nagy
pontossággal meghatározható a regiszter két lekérdezése között eltelt idő. Ezen a
módszeren alapul több programozási könyvtár időlekérdező függvénye, és egyes szerzők
[108] méréseikben közvetlenül magát a gépi utasítást használják.
V.4.2 A fa topológiájú és a szimmetrikus üzenetszórás összehasonlítása

A szimmetrikus üzenetszórás algoritmus teljesítményének demonstrálására kétféle
mérést végeztem. Az első esetben az NT-MPICH könyvtár saját broadcast hívásának idejét
mértem, mely fa topológián alapul, és a hívás a csomópontokon csak a teljes üzenetszórás
befejeződése után tér vissza. A második méréssorozatban az említett szimmetrikus
üzenetszórás algoritmust teszteltem, melyet ugyanennek a könyvtárnak az aszinkron
hívásait alkalmazva (MPI_Irecv, MPI_Isend) implementáltam. Annak érdekében, hogy
a teljes eltelt időt itt is a forrás csomóponton lehessen mérni, az összes fogadó csomópont
egy rövid nyugtaüzenet küld a forrásnak, amikor a darabokból összeállította a teljes
üzenetet. Az időt a forrás csomóponton az algoritmus elindításától az utolsó nyugta
megérkezéséig mértem.
Az üzenetméretek 2 byte-tól 512 kB-ig logaritmikus skálán változtak. Előzetes
mérések során kiderült, hogy azonos csomópontszám esetén az üzenetküldési idő a mérési
pontok között mindkét esetben lineárisan nő az üzenetmérettel. A több nagyságrendet
felölelő mérési eredmények ábrázolásához a logaritmikus skála használata célszerű, de a
komplexitás könnyebb áttekintése érdekében az V-5. ábrán ugyanazokat az eredményeket
lineáris skálázással is feltüntettem (a lineáris skálán a legnagyobb ábrázolt üzenet mérete
mindkét módszer esetében 128 kB). A célcsomópontok száma minden méréssorozatban 2
és 14 között változott.
A kétféle algoritmus két csomópont esetén elvileg egyenértékű, hiszen ilyenkor
egyetlen pont-pont kommunikációt kell mindkét esetben végrehajtani. Ennek ellenére a
16 kB alatti üzenetméreteknél a fa topológiának 2 csomópont esetén jelentős az előnye,
ami a nyugtázási mechanizmussal és az aszinkron üzenetküldéssel bevitt késleltetéssel
magyarázható. Az V-5. ábra diagramjai szerint a szimmetrikus algoritmus viselkedése
hűen követi az elvi várakozásokat, és a 4kB (S12) és a 256kB (S18) közötti tartományban
láthatóan a csomópontok számától függetlenül közel azonos futási időt produkál. Kis
üzenetek esetén, az Ethernet keretméretnél jóval kisebb üzenet darabok és a
segédinformációk overhead-je miatt, a csomópontok számát növelve a futási időben is
jelentős növekedés figyelhető meg. Nagyobb üzenetméreteknél (példánkban 512kB, S19) a
switch telítődik (valamelyik linkjén a pufferek megtelte után csomagok eldobására
kényszerül), így az algoritmus elveszti a csomópontszámtól való függetlenségét, és az
elvileg vártnál lényegesen rosszabb eredményeket ad.
Ezt a telítődést demonstrálják az V-6. ábrán bemutatott futási idők. Megjegyzem,
hogy a fent említett telítődési jelenség nem az algoritmus következménye, hiszen elvileg
mindenki egyfolytában azonos mennyiségű üzenetet ad és vesz. A probléma inkább az
általam használt MPI könyvtár aszinkron üzenetkezelés burst jellegű megvalósításában
keresendő, melyet a hálózati kapcsolónak kell kisimítania. Az aszinkron üzenetkezelésre
optimalizált Piramis felett készült implementáció [5] csak 1 MB méretű üzenetek esetén
kezdett hasonló jelenséget mutatni, és az is nagy mértékben mérsékelhető volt UDP alapú
kommunikációval és saját hálózati flow-control bevezetésével [76][77].
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Sorozat neve
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
S14
S15
Üzenet méret [byte] 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768

a)

b)
futási idő
[ms]
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0-1
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1
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S4
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S1
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futási idő
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9
7
célcsomópontok száma

5

3

S19
S16
S13
S10
S7
sorozat
S4

0.1

0.01
13

d)

1
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9

7

célcsomópontok száma
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48

S1

5

3

neve

1

futási idő
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36-48
24-36
12-24
0-12

36

S16
S17
S18
S19
65536 131074 262146 524290
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36

24

24

12

0
13

11

9
7
célcsomópontok száma

5

3

S1

12

S16
S13
S10
S7
S4 sorozat
neve

S16
S13
S10
S7
sorozat
S4

0
13

1

11

9

7

célcsomópontok száma

5

3

S1

neve

1

V-5. ábra. A fa (a,c) és szimmetrikus (b,d) üzenetszórás teljesítményének összehasonlítása
különböző üzenetméretekkel és csomópontszámokkal logaritmikus (a,b) és lineáris (c,d) skálán
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100
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S1
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célcsomópontok száma
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

[byte]
2
32768
65536
98306
131074
163842
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229378
262146
294914
327682
360450
393218
425986
458754
491522
524290

sorozat
neve

V-6. ábra. Hálózati telítődés jelensége nagy üzenetek esetén
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Mivel az V-5. ábra alapján a kétféle topológia futási idejének összehasonlítása
meglehetősen nehéz, ezért az algoritmus ajánlott működési tartományában (4 kB és 256 kB
között) kiválasztottam néhány üzenetméretet, és az V-7. ábra grafikonján együtt
ábrázoltam a két különféle módszerrel mért időeredményeket. Az V-7. ábrán látható, hogy
a csomópontok számának növelésével az egyre mélyebb fa kialakításának költsége
logaritmikusan nő, és 14 célcsomópont esetén a szimmetrikus megoldás alkalmazásával a
futási idő akár a felére is csökkenthető.
A mérések azt bizonyítják, hogy az elvileg egységnyi komplexitású broadcast
kommunikációs primitív nem csupán aszimptotikusan optimális, hanem a gyakorlatban
használt csomópontszámok és üzenetméretek esetén a valóságos implementáció is
felülmúlja a fa, és ezzel együtt a többi, V.2.1 pontban ismertetett szoftveres üzenetszórási
módszert is. A gyakorlati mérések alapján 2kB-nál nagyobb üzenetek esetén a
szimmetrikus algoritmus már gyorsabb, mint a hagyományos bináris fa alapú megvalósítás,
9 csomópont felett pedig a teljesítmény növekedés akár a 100%-ot is elérheti (az új
algoritmus futási ideje fele a bináris fa alapú módszernek).
a)
b)
futási idő [ms]

futási idő [ms]

100

100
16 kB, fa

90
64 kB, fa

80
70

128 kB, fa

60

256 kB, fa
10

50
40

16 kB,
szimmetrikus

30

64 kB,
szimmetrikus

20

128 kB,
szimmetrikus

10

256 kB,
szimmetrikus

0
1

2

3

4

5

6

7

8

1
1

9 10 11 12 13 14

2

3

4

5

6

célcsomópontok száma

7

8

9 10 11 12 13 14
célcsomópontok száma

V-7. ábra. A fa és szimmetrikus üzenetszórás teljesítményének összehasonlítása a szimmetrikus
algoritmus ideális működési tartományában lineáris (a) és logaritmikus (b) skálán
V.4.3 Az elvi futási idő becslés és a mérések összehasonlítása

Látható, hogy a szimmetrikus módszerrel, megfelelő körülmények között, jelentős
teljesítménynövekedés érhető el. A mérési eredmények önmagukban az implementáció
jóságáról kevés információt adnak, így érdemes azokat összevetni az elvileg elérhető
maximális teljesítménnyel. A (20) és (21) formulák alapján az elvileg elérhető késleltetés,
a t0 értékét is figyelembe véve:
⎛ 2 p −1⎞
t c (n, p ) = 2t0 + (n + 32 p + 8 p 2 ) t d ⎜⎜
⎟⎟ .
⎝ p ⎠

(22)

A t0 és td érték legegyszerűbben a különféle méretű oda-vissza üzenetváltások
idejének leméréséből (ún. ping-pong benchmark) lineáris regresszió segítségével
határozhatók meg [93][96][97]. Az általam használt MPI implementáció esetében ezeknek
a konstansoknak az értéke: t0 = 263 μs, illetve td = 0,087 μs. Az előzőekben bemutatott
mérési eredmények és az elvileg elérhető teljesítmény összehasonlítása az V-8. ábrán
látható. Az eredmények meglehetősen jól közelítik az elvi görbéket, jelentős eltérés csak a
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256 kB-os görbén, a 3 és 8 közötti csomópont tartományban látható. Itt a telítődés nem
csupán a nagy adatmennyiségnek, hanem a szerencsétlen időzítési hatásoknak is betudható,
hiszen nagyobb csomópontszámnál ismét a várt eredményeket kapjuk.
futási idő [ms]

futási idő [ms]

60

100

4096 elvi
16384 elvi
65536 elvi
131074 elvi
262146 elvi
4096 mért
16384 mért
65536 mért
131074 mért
262146 mért

50
40

30
20

10

10
1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

1

9 10 11 12 13 14

2

3

4

célcsomópontok száma

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14
célcsomópontok száma

V-8. ábra. A szimmetrikus üzenetszórás elvi és mért teljesítményének összehasonlítása
lineáris (a) és logaritmikus (b) skálán

V.5

Összefoglaló értékelés és gyakorlati felhasználás

Mivel a mai klaszterekben általánosan használt virtuális crossbar topológia
lehetőséget biztosít a kommunikációs primitívek különböző fokú párhuzamosítást
tartalmazó implementációinak elkészítésére. Ebben a tézisben ennek a kérdéskörnek egy
részterületével foglalkoztam, és az önmagában és más csoport kommunikációs primitívek
építőelemeként is gyakran használt, egy-mindenkinek típusú üzenetszórás gyorsításának
egy algoritmikus módszerét ismertettem.
Az üzenetszórás primitív legelterjedtebb megvalósítása a bináris fa topológia, mely
pont-pont kapcsolatokra építve, lépésenként egyre több párhuzamos ágon adja tovább az
információt, a célcsomópontok p számának függvényében O(log2 p) komplexitású
megoldást nyújtva az üzenetszórás megvalósítására. A hardver támogatást kihasználó
megoldások ennél jobb, a résztvevő csomópontok számától elvileg független, O(1)
komplexitást céloznak meg, azonban itt a teljesítmény növekedéséért nagyobb
implementációs ráfordítással és a hordozhatóság feladásával kell fizetni.
Az ismertetett új algoritmus – bizonyos korlátok között – szoftverből biztosítja a
csomópontok számától független üzenetszórási időt. A módszer rendelkezik a szoftver
megoldások szokásos előnyeivel, azaz rugalmas, hordozható és egyszerűen
implementálható. A megbízhatóságot automatikusan biztosítja azzal, hogy pont-pont
kommunikációs alapokra épül. Az üzenetek darabolása és a szimmetrikus aszinkron
kommunikáció teljes terhelésmegosztást biztosít, segíti a nagy teljesítmény és a
skálázhatóság elérését, melyek fontos előfeltételei a gyakorlati alkalmazhatóságnak.
Az új szimmetrikus algoritmus alkalmazhatóságát egy konkrét tesztrendszerben
elvégzett méréssorozat segítségével illusztráltam. A mérések elemzésével megmutattam,
hogy az algoritmus teljesítménye jól közelíti az elvi várakozásokat, és az általam ismert
leggyorsabb referencia implementációhoz (NT-MPICH v1.3.0) képest a gyakorlatilag
fontos üzenet és klaszter méretek egyes tartományaiban akár 100%-os teljesítmény
növekedést is biztosíthat.
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Az algoritmus csak tejesen kapcsolt hálózatokban nyújt megfelelő teljesítményt, és
fontos hátránya, hogy skálázhatóságát korlátozza a szűk keresztmetszetet jelentő hálózati
kapcsoló teljesítménye, mely bizonyos forgalom fölött telítődik, ugrásszerűen rontva az
algoritmus teljesítményét. Az algoritmust, működési elvéből fakadóan, nem érdemes
túlságosan kis méretű (< 4 kB) üzenetekre alkalmazni, mivel a hálózati protokoll
hatékonysága a keretméretnél jóval kisebb üzenetekre lecsökken, és p2 nagyságrendbe eső
üzenetszám adminisztrációs terhe összemérhetővé válhat a küldés fizikai idejével.
A szimmetrikus algoritmus célja, hogy kis (néhányszor tizes) csomópontszám esetén,
a gyakorlatban gyakran használt üzenetméretek mellett gyors, hordozható és a
csomópontok számától független megoldást biztosítson. A broadcast kollektív
kommunikációs primitív új implementációja a párhuzamos alkalmazások teljesítményének
javítására akár közvetlenül is használható, de emellett bármely aszinkron működést
támogató kommunikációs alrendszerbe (üzenetkezelő könyvtárba) is beépíthető. Ez utóbbi
felhasználási mód jelentősége, hogy az adott üzenetkezelő könyvtárakra épülő párhuzamos
alkalmazások működését – azoknak megváltoztatása nélkül – képes felgyorsítani. Kis és
nagyon nagy üzenetek gyakori használata esetén a módszert egyéb megoldásokkal
(központosított vagy fa topológiájú üzenetszórás) kombinálva érdemes használni.
A szimmetrikus üzenetszórás primitívet több szempontból is tüzetesen
megvizsgáltam, azonban az elvi eredmények alátámasztására csak egyetlen konkrét MPI-ra
épülő implementációt mutattam be. A szimmetrikus üzenetszórás más protokoll (UDP),
más üzenetkezelő könyvtár (Piramis) és más operációs rendszer (Linux) használatán
alapuló implementációi is elkészültek [16][17][5][7], de ezeket terjedelmi korlátok miatt
nem részleteztem. Az ottani eredmények kisebb teljesítménybeli variációktól eltekintve
nem tartalmaztak lényegi eltéréseket az itt bemutatotthoz képest, de jól demonstrálták a
módszer hordozhatóságát.
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VI Sávszélesség alapú párhuzamos teljesítménymodellezés
(kapcsolódó saját publikációk: [1][4][9][10][15][18])

VI.1 A tézis áttekintése
A klaszterek fizikai felépítéséhez számos különféle, nagyteljesítményű hardver
elem áll rendelkezésre, és az összekapcsoló szoftverek területén is meglehetősen nagy a
választék. A párhuzamos alkalmazások fejlesztése az egyszerű szekvenciális
programokhoz képest lényegesen bonyolultabb, hiszen az eleve nagyobb számú
komponens elkészítésén túl ezek együttműködését is meg kell szervezni. A párhuzamos
alkalmazások elkészítéséhez nem elég csupán egy elvileg helyes algoritmust
implementálni. A megfelelő kommunikációs minta, és a megvalósításakor alkalmazott
könyvtárhívások kiválasztása szintén fontos az optimális teljesítmény elérése érdekében.
Először is azt kell tisztázni, hogy mit értünk teljesítményen, illetve milyen
szempontból kívánjuk optimalizálni azt. Az teljesítménymérték (például a III.4.1 pontban
bemutatott futási idő, hatékonyság, gyorsulás) kiválasztása után második lépésként
információt kell szerezni az elosztott algoritmusok teljesítményéről (III.4.2 pont).
Bárhonnan származik is az információ, azt a további feldolgozás megkönnyítése érdekében
paraméterek segítségével felírt analitikus formára kell alakítani. Ha a paraméterek
(probléma méret, granularitás, kommunikációs alrendszer sebessége, csomópontok száma)
függvényében sikerül felírni egyes teljesítménymértékeket, akkor az optimális elosztás
paraméterei megkaphatók a vizsgált teljesítménymérték függvényének szélsőértékeként:

∂f (r )
= 0⎯
⎯→ optimális ri ,
∂ri

(23)

ahol f a teljesítménymérték alakulása az r paramétervektor függvényben. Az optimalizálni
kívánt paramétert ri jelöli.
Mivel a többi teljesítménymérték viszonylag egyszerűen származtatható a futási
időből, a legtöbb modell a futási idő matematikai modelljének felépítésére koncentrál.
Szintén általános megközelítés, hogy a klaszterek modellezésénél három művelet típust
különböztetnek meg: számítás, kommunikáció, valamint be- és kivitel (I/O). (A
háttértároló használatát nem, vagy csak alig igénylő, főleg számítás intenzív
alkalmazásoknál a be- és kivitel kezelése kimaradhat a modellből.)
A különféle teljesítménymodellek elsősorban a fenti három művelettípus
almodelljeinek felírásában, és ezek egységes teljesítménymodellé való összeállításában
különböznek. A teljesítménymodellezés irodalma elsősorban a szinkron algoritmusokra
koncentrál, az aszinkron esetek modellezése bonyolultsága miatt erősen háttérbe szorul.
Tézisemben az aszinkron párhuzamos algoritmusok kezelésével foglalkoztam, és
kidolgoztam egy olyan feldolgozási sávszélességekre alapuló módszert, mely a szinkron
esetekre bevezetett, megszokott almodellek használata mellett is képes hatékonyan, néhány
százalékos hibával megbecsülni az aszinkron algoritmusok futási idejét. A módszer
további előnye, hogy benne a különféle számítási, kommunikációs és háttértár kezelési
modellek tetszőlegesen kombinálhatók.
A fejezet első része a klaszterek teljesítménymodellezésére leggyakrabban
alkalmazott, szinkron és aszinkron modellekkel foglalkozik. A második részben
ismertetem az általam kidolgozott aszinkron, sávszélesség alapú teljesítménymodellt, majd
két példán keresztül (párhuzamos egész rendezés és sugárkövetés alapú, elosztott
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képszintézis) bemutatom használatát. A modellel elérhető becslési pontosság
demonstrálására mindkét példához elvégeztem egy sorozat valós teljesítménymérést,
melyet összehasonlítok a modellből számított futási idő becslésekkel.

VI.2 Párhuzamos alkalmazások modelljei
Mivel a párhuzamosítással szemben elsődleges elvárás a futási idő lerövidítése, a
párhuzamos alkalmazások leírásánál általában a futási idő matematikai modelljének
felépítésére koncentrálnak. Ez a kiemelt szerep annak tulajdonítható, hogy ebből a többi
teljesítménymérték viszonylag egyszerűen származtatható.
A párhuzamos teljesítménymodellek első és talán leghíresebb modellje 1967-ből,
Gene Amdahl tollából származik [117], aki az algoritmusokat egy párhuzamosítható és egy
kizárólag szekvenciálisan végrehajtható részre osztotta. Amdahl törvénye alapján a T teljes
futási idő minimuma megegyezik a szekvenciális rész és a párhuzamos szakasz egy
végrehajtó egységre eső idejének összegével:

T ( q) ≥ Tseq +

T par
q

.

(24)

A (24) formulában használt jelölések: Tseq a feladat csak szekvenciálisan végrehajtató
részének időigénye, Tpar a párhuzamosítható részek időigénye egy végrehajtó egység
használata esetén, és q a feladat megoldásán párhuzamosan dolgozó végrehajtó egységek
száma. Bár az Amdahl törvény eredeti formája csupán egy alsó korlátot ad a futási időre,
meglehetősen jól jellemzi a párhuzamos algoritmusok alaptermészetét. A számítás intenzív
megoldásoknál ez az alsó korlát egyben meglehetősen jó futási idő becslést is jelent. A
kommunikáció hatásának figyelembe vételére léteznek az eredeti formának különféle
kiterjesztései is [118]:
T ( q) =

T par
q

+ To ( q) ,

(25)

ahol q a csomópontok száma, Tpar a párhuzamosítható részek teljes időigénye. A nem
párhuzamosítható részekből és a kommunikációból adódó többlet futási időt a To(q)
overhead függvény írja le.
A párhuzamos modelleknek lényegében két alapvetően eltérő típusa
különböztethető meg: a szinkron és az aszinkron változat. A klaszterek modellezésénél
háromféle művelet típust különböztetnek meg [80][50][96][93][119]: számítás,
kommunikáció, valamint be- és kivitel (I/O). A klaszterben futó párhuzamos algoritmusok
mind szinkron, mind aszinkron esetben minden csomópontok a fenti háromfajta művelet
sorozatából állnak, de fontos különbség, hogy aszinkron esetben ezek akár át is
lapolódhatnak. A feldolgozás, a kommunikáció és az I/O lépések átlapolódását az teszi
lehetővé, hogy az egyes csomópontokban a központi feldolgozó egység, a háttértár kezelő
(I/O processzor) és a kommunikációs alrendszer (a hálózati vezérlő) egymástól független
működésre képes.
Az egyes feldolgozási lépések nem feltétlenül függetlenek egymástól, hiszen
általában a megelőző műveletek eredményeire építenek. Az algoritmus futási idejének
meghatározásához meg kell találni a kritikus útvonalat, mely az összes csomópontra
felrajzolt futásfüggőségi gráf leghosszabb logikai útvonalát jelenti. A teljes T futási idő
szinkron modellezés esetében az egyes lépések idejének egyszerű összege:

T (r ) = ∑ t p (r ) + ∑ t c (r ) + ∑ tio (r ) ,
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ahol tp, tc, tio rendre a feldolgozási, kommunikációs és I/O elemi lépések idejét jelenti, míg
az r paramétervektor az algoritmus és a futtató környezet tulajdonságait foglalja össze. A
kritikus futási út megtalálása és lerövidítése algoritmus optimalizálási feladat, de a futási
idő becslés ehhez lényeges segítséget nyújt. A futási idő felírása lényegében a kritikus
útvonalra eső végrehajtási lépések idejének becslésével, majd összegzésével történik. A
kritikus út hossza a feladatot megoldó algoritmusból adódik, ennek megtalálása általános
esetben nem feltétlenül egyszerű, azonban nagyon leegyszerűsítheti a III.5.2 pontban
bemutatott, szabályos struktúrával rendelkező párhuzamos programozási paradigmák
használata.
A teljesítménymodellezés következő lépése az egyes lépések végrehajtási idejének
meghatározása. A számítási modellek alapját az algoritmusok komplexitás vizsgálata
jelenti. Ha c1 egy valós konstans és a egy konstansokból álló valós paramétervektor, akkor
egy N méretű probléma komplexitása g(N), amennyiben a végrehajtásához szükséges
e(N,a) lépésszám aszimptotikus értelemben kisebb vagy egyenlő, mint c1* g(N) :
lim N →∞ e( N , v ) ≤ c1 g ( N ) ⇒ O (g ( N ) ) probléma .

(27)

Egy ilyen komplexitású probléma feldolgozási ideje felülről becsülhető a c2* g(N,a)
függvény felhasználásával, ahol c2 egy valós konstans. A végrehajtási időt meghatározó
lépések (iterációk) számának becslésére a számítási modellek kétféle alapvetően eltérő
módszert használnak [120]: egyik az elvégzett (végrehajtási idő szempontjából) domináns
műveletek megszámlálásán alapul, míg a másik egy általános modellt (pl. egyenest,
hiperbolát, polinomot vagy exponenciális függvényt) illeszt a mérési eredményekre. A
domináns műveletek esetenként eltérő természetűek lehetnek: pl. egy matematikai
problémánál a lebegőpontos műveletek száma, nagymennyiségű adat feldolgozásánál a
nem szomszédos tárhozzáférések (cache miss) [94], vagy háttértárat intenzíven használó
műveleteknél a beolvasott blokkok száma. A komplexitás meghatározása után le kell mérni
az adott algoritmus futási idejét különféle problémaméretek mellett. A mérési
eredményekből egyszerű (legkisebb négyzetek módszerével történő) illesztéssel
megkaphatók a hiányzó c2 és a értékek. A matematikai módszerekkel levezetett modell
előnyösebb az általános közelítő függvények használatával szemben, hiszen az illeszkedés
pontossága várhatóan pontosabb lesz a lemért tartományon kívül is.
A (26) egyenletben felhasználható kommunikációs modellek meglehetősen sokfélék,
ezek közül a legfontosabbakat az első téziscsoporttal kapcsolatban részletesen ismertetem
(IV.3 pont). Az I/O modellek a kommunikációs modellhez hasonlóak, de lényeges
egyszerűsítés, hogy a kizárólagos helyi hozzáférés miatt sem a csomópontok számát, sem a
különféle összekapcsolási topológiákat nem kell figyelembe venni (kivétel: közös háttértár
használata).
A fix hosszúságú lépésekre nem jól felbontható algoritmusok szinkron módon
történő teljesítmény becslésére egyes kutatók statisztikai és sorban állási modelleket
használnak. Cremonesi és Gennaro [98] a párhuzamos alkalmazásokat számítási,
kommunikációs és I/O lépések ciklikusan változó, valószínűségi alapon jellemezhető
sorozatának tekintik, ahol a teljes futási időt egy bonyolult sorbanállási modell szolgáltatja.
A klaszterek az egyéb többprocesszoros és masszívan párhuzamos rendszerektől
leginkább abban különböznek, hogy a feldolgozó egységek közötti kommunikáció
azokénál nagyságrendekkel lassabb is lehet. A klaszterekben rejlő feldolgozási
teljesítmény kihasználása érdekében az algoritmusokat úgy kell megtervezni, hogy minél
jobban kihasználjuk a feldolgozás és a kommunikáció átlapolhatóságát. Ennek ellenére a
szakirodalom az aszinkron teljesítménymodellezéssel lényegesen kevesebbet foglalkozik.
A párhuzamos algoritmusokat ezek a modellek is az előzőekben bemutatott három
alaptípushoz tartozó lépések sorozatának tekintik, itt azonban a különféle típusú lépések
átlapolódnak. Az algoritmusok futási idő becslése ilyenkor a kommunikációs és számítási
- 66 -

Sávszélesség alapú párhuzamos teljesítménymodellezés

Juhász Sándor, 2004

igény aszimptotikus elemzéséből származtatható [80][95]. Ez a módszer azonban
jellegéből adódóan csak aszimptotikusan ad helyes eredményt, így a gyakorlatban használt
rendszer paraméterekre alkalmazva pontatlan eredmények születhetnek (mivel az
elosztáshoz rendelkezésre álló csomópontok száma klaszterekben közel sem tekinthető
végtelennek).
Az aszinkron módon működő párhuzamos algoritmusok modellezésére általam
kidolgozott módszer feldolgozási sávszélességeken alapul. Egyszerűen használható,
ugyanakkor a szinkron esetekre bevezetett megszokott almodellek használata mellett is
meglehetős pontossággal képes az aszinkron algoritmusok futási idejét megbecsülni. A
módszer további előnye, hogy nem korlátozza a különféle számítási, kommunikációs és
háttértár kezelési modellek vegyes használatát.

VI.3 Aszinkron sávszélesség alapú modell
A klaszterek esetén a lassabb hálózati kommunikációból fakadó hátrányok
aszinkron kommunikáció segítségével teljesen kiküszöbölhetők. A klaszter feldolgozó
kapacitása akkor használható ki teljes mértékben, ha az eredeti feladat egymástól független
részfeladatokra osztható úgy, hogy az effektív kommunikációs sávszélesség (beff) túllépése
nélkül megoldható a részfeladatokat futtató feldolgozó egységek bemenő adatokkal való
folyamatos ellátása és az eredmények elszállítása. Az effektív sávszélesség lényegében a
rendszerben található legszűkebb sávszélesség keresztmetszet jelenti, ami például egy
központi elem jelenlétekor a teljes sávszélesség és a központ által kiszolgált partnerek
hányadosát jelenti. Természeten ez a sávszélesség növelhető a központosított feladat
elosztás megszüntetésével, vagy hierarchikus elosztó rendszerek bevezetésével (erre
épültek például V. fejezet javított üzenetszórási algoritmusai). Az effektív sávszélesség
meghatározásában nem játszik szerepet a csatornakésleltetés, mivel az átlapolódások,
illetve az előre beérkező üzenetek várakozási sorokba helyezése kompenzálja ennek
hatását.
A sávszélesség alapú modellezés és a legszűkebb keresztmetszet keresése azonban
nem csak a IV. fejezetben részletesen bemutatott kommunikációra értelmezhető (bc),
hanem rendelhető sávszélesség a ki- és beviteli műveletekhez (bio), sőt a feldolgozáshoz
(bp) is. A sávszélességeket mindhárom esetben az N probléma méret, és az annak k méretű
blokkokban történő feldolgozásához szükséges kommunikációs, I/O és feldolgozási
erőforrásidő (rendre tc, tio, tp) aszimptotikus értelemben (N→∞) vett hányadosaként
definiáltam:
bc = lim N → ∞

N
,
tc ( N , k )

(28)

bio = lim N → ∞

N
,
tio ( N , k )

(29)

b p = lim N →∞

N
.
t p (N ,k)

(30)

A fenti definíciókban az N probléma méret a megoldandó feladat nagyságát
egyszerűen és egyértelműen jellemző számszerű mérték, mely a feldolgozandó
adategységek (a feladattól függően byte-ok, rekordok, képpontok) számát jelöli.
Természetesen a feladat megoldásának ideje, illetve költsége az N probléma méretnek nem
feltétlenül lineáris függvénye.
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A k blokkméret jelentősége, hogy praktikus megfontolásokból (hibatűrés, ellenőrző
pontok, hátralévő idő becslése, iterációk, üzenet és komplexitás kezelés) a feldolgozás
párhuzamos rendszerekben sohasem egyben, hanem mindig valamilyen kisebb
egységekben történik. A feldolgozási egységek mérete (granularitás) a teljesítményben
óriási jelentőségű, ezért a modellekben mindenképpen figyelembe kell venni.
A magas szintű szoftvermodellezéshez az aszinkron csatornamodellnél már
ismertetett módszereket használom. Az alkalmazás szintjén már nem érdemes a fizikai
jellemzőkből származtatott sávszélességgel számolni, mivel a különféle cache
algoritmusok, mind a feldolgozás, mind az I/O lépések esetén lényegesen megváltoztatják
a fizikai adat (akár háttértár, akár fizikai memória) hozzáférések idejét. Az aszimptotikus
jelleg a sávszélességek meghatározásánál arra utal, hogy a hatásos sávszélességeket
semmiképpen sem egyetlen blokk feldolgozási idejéből kell származtatni. A sok blokk
egymás utáni feldolgozásának idejét átlagolva a különféle késleltetések (ütemezés, cache
miss, taszkváltások) és gyorsító tényezők (cache hit, átlapolódások) hatása már állandósult
állapotban vehető figyelembe. Az aszimptotikus közelítés alapján levezett bc, bp és bio
sávszélességek akkor használhatók fel jól a teljesítménybecslésnél, ha a feldolgozó
egységek működésük során valóban sok blokkot dolgoznak fel, vagyis célszerű, hogy a
feldolgozandó blokkok mennyisége legalább egy nagyságrenddel meghaladja a végrehajtó
egységek számát.
A fenti állandósult állapotok elérése időt vesz igénybe, és ráadásul a program
különböző futási szakaszaiban a kialakult egyensúlyi állapot eltérő lehet. Annak
érdekében, hogy az általam kidolgozott modellel időben változó jellegű alkalmazások
teljesítményét is meg lehessen becsülni, a párhuzamos algoritmust I darab, s1..sI -vel jelölt
homogén feldolgozási szakaszra bontottam fel. Egy homogén szakaszon belül a
kommunikációs, I/O és számítási erőforrások kihasználásának jellege a csomóponton belül
nem változik (természetesen az egyes csomópontok más-más állapotban lehetnek, de az
együttműködési mintájuk azonos). A homogén szakaszokon belül az adatok feldolgozása
egyszerre q darab csomóponton, ki méretű blokkban folyik, és az i. szakasz (1≤ i ≤ I ) j.
csomópontjának (1≤ j ≤ q ) sávszélességeit jelölje:
bc ( i , j ) , bio ( i , j ) , bp ( i , j ) .

(31)

A si homogén szakasz Ti futási idejét a kritikus (a legszűkebb feldolgozási
keresztmetszetet jelentő) sávszélesség határozza meg, bármely csomóponton legyen is:
Ti = Ti 0 +

Ni
min min (bc ( i , j ) , bio ( i , j ) , b p ( i , j ) )

,

(32)

j

ahol Ni a szakaszban feldolgozott teljes problémaméret, és Ti0 a különféle típusú szakaszok
közötti és az állandósult állapot elérése közötti késleltetést modellezi. Definíció szerint Ti0
legyen az si–1 szakasz befejeződésétől a következő szakaszban az első k méretű blokk
előállításának megkezdésig szükséges idő. A Ti0 az összeg második tagjához képest
általában elhanyagolható. A teljes algoritmus T futási idejét a homogén szakaszok futási
idejének összege adja:
I

T = ∑ Ti ,

(33)

i =1

ahol I a szakaszok száma az alkalmazásban.
Az aszinkron kommunikáció csak bizonyos feladat osztályok esetén jár jelentős
teljesítmény növekedéssel, nevezetesen azoknál, ahol a szükséges kommunikáció ideje a
részfeladatok feldolgozási idejével összehasonlítható. A nagyon könnyen
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párhuzamosítható számítások (embarrassingly parallel computation, III.5.2.1 pont) esetén
alig van szükség kommunikációra, így az aszinkronitás jelentősége kicsi. Ha túl sok az
egységnyi számításhoz szállítandó adatok mennyisége, akkor a granularitás növelése
sokkal nagyobb mértékben javítja az elosztás hatékonyságát, vagy ha ez nem lehetséges,
akkor előnyösebb más párhuzamos architektúrát használni.
Az általam javasolt, fent bemutatott módszer éppen a klasztereken hatékonyan
működtethető, de nem feltétlenül a triviálisan párhuzamosítható algoritmusok pontos
modellezését célozza meg. A következő példában olyan adatfeldolgozás jellegű
algoritmust mutatok be, ahol nagy mennyiségű, globális függőségi viszonyokat is
tartalmazó adatok feldolgozása a cél.

VI.4 Adatfeldolgozás jellegű algoritmusok modellezése
A továbbiakban adatfeldolgozás jellegű algoritmusnak az olyan, nagy mennyiségű,
globális függőségi viszonyban álló adatok feldolgozására szolgáló módszereket tekintjük,
ahol az adatok tárolásának, továbbításának és a feldolgozásuk érdekében végzett számítási
munkának az erőforrás igénye nagyságrendileg összemérhető. Klaszterekben a
kommunikáció kérdése mindig kritikus, ezért törekedni kell a minél nagyobb granularitás
kialakítására. A teljes feldolgozási teljesítmény kihasználása szempontjából előnyös, ha az
algoritmus futtatása során aszinkron kommunikációt alkalmazunk, mely a számítások ideje
alatt már a következő lépéshez szükséges adatokat szállítja. Tekintsük azt a klaszteren
megoldandó probléma osztályt, ahol az elvégzendő feladat a következő tulajdonságokkal
rendelkezik:
1. A feldolgozandó N méretű problémát leíró adatok kezdetben az egyik (Q1)
csomóponton állnak rendelkezésre, és az eredményt is itt szeretnénk előállítani.
2. A N problémamérethez tartozó adatok elférnek az összes csomóponton együttesen
megtalálható memóriában. Ha adott ez a feltétel, akkor a virtuális memóriakezelő
lapozásának hatása figyelmen kívül hagyható.
3. Minden egyes Qi csomópont egyforma, pontosan ugyanazzal a számítási
kapacitással és erőforráskésztettel rendelkezik. A hálózati átvitel késleltetése
mindenhol t0 és a byte-ok átviteléhez szükséges idő td, a háttértárhoz tartozó
sávszélesség pedig legyen bio. Minden csomópont egyetlen feldolgozó egységet
(processzort) tartalmaz.
4. A csomópontok hálózati kapcsolón (switching hub) keresztül, egymástól
függetlenül kommunikálnak.
5. A csomópontokat összekapcsoló szoftver rendszer lehetővé teszi a kommunikációs,
I/O és számítási lépések átlapolását.
A fenti feltételek mellett kettős célt szeretnénk elérni: először is fel kell írni a futási
idő formuláját a csomópontok számának (q) függvényében, majd ennek alapján meg kell
határozni a legrövidebb futási idő eléréséhez szükséges qopt értéket. Az algoritmus jó
skálázhatósága érdekében kerülni kell a központi szerepű elemek használatát, melyek a
rendszer méretének növekedésével könnyen szűk keresztmetszetté válhatnak. Ennek egyik
módja a kiegyensúlyozott, szimmetrikus kommunikációs és számítási minta használata
[31][50][84]. A fenti feltételek mellett azonban ez nem megvalósítható, hiszen az 1.
követelmény szerint az összes adat egy csomóponton áll rendelkezésre, és az eredményt is
itt várjuk. Ez természetesen korlátozza a skálázhatóságot, és egy mester-szolga jellegű
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megoldást követel (III.5.2.1 pont), mely az átlapolt műveletvégzést szem előtt tartva q
csomópont használatával a következő algoritmussal oldható meg optimálisan [1][9]:
1. lépés: A bemeneti adatokat tartalmazó tetszőleges csomópontot Q1, a többieket Q2.. Qq
címkével kell ellátni.
2. lépés: A Q1 csomópont bio sávszélességgel folyamatosan olvassa az adatokat a
háttértárról, és felbontja azt K darab k méretű blokkra, ahol a K a q
csomópontszámnak egy egész számú többszöröse. A Q1 csomópont az i. blokkot
(1 ≤ i ≤ K) az (i mod q)+1 sorszámú csomópontnak továbbítja. A fentiekből
látszik, hogy a beolvasást végző Q1 csomópont maga is részt vesz a számítások
elvégzésében.
3. lépés: A Qj (1 ≤ j ≤ q) csomópont mindegyike K/q darab blokkot kap, és ezeket
érkezésük sorrendjében feldolgozza. Csomópontonként egyszerre csak egy
blokk feldolgozása zajlik, a feldolgozás ideje alatt érkező új blokkok egy
várakozási sorban tárolódnak.
4. lépés: Mind a K/q darab blokk feldolgozásának elvégzése után a csomópontok
elvégzik a saját blokkjaik közötti függőségek feloldását, így előállítva a
csomópont N/q méretű részeredményét. A kialakult részeredményeket a távoli
csomópontok a fogadott blokkokkal azonos, k méretű blokkokra bontják
(összesen K/q darabra), és ezeket sorra visszaküldik a Q1 csomópontnak. Ahogy
elkészül a részeredmény első blokkja, annak beküldése automatikusan azonnal
megtörténik, míg a további blokkokat a Q1 kéri be (polling).
5. lépés: Ahogy a Q1 csomópont minden egyes partnerétől (beleértve saját magát is)
megkapta a részeredmények első blokkjait, megkezdi a globális függőségek
feloldását, miközben folyamatosan bekéri a részeredmények újabb blokkjait a
partnerektől, ahogy erre szüksége van a végeredmény előállításához. A
végeredmény kiírása a háttértárra folyamatosan bio sávszélességgel történik.
Az első cél a fenti algoritmus futási idejének a q függvényében történő
meghatározása volt. Ehhez haladjunk végig az egyes lépéseken, és vizsgáljuk meg a
kritikus útvonalat. Az 1. lépés csupán előkészület jellegű, ezt a futási idő számításánál nem
kell figyelembe venni. A további lépések lényegében 2 homogén szakaszt (s1 és s2)
határoznak meg, melyeknek T1 és T2 futási idejét a következőkben részletesen elemzem. A
futás során használt különféle műveleteket, típusukat és sávszélességük betűjelölését a
VI-1. táblázatban foglaltam össze.
művelet típus

művelet helye

blokkfeldolgozás
ideje

sávszélesség
jele

kommunikáció

Q1 csomópont

tdist

bdist

egy adatblokk feldolgozása

feldolgozás

minden csomópont

tblock

bblock

lokális függőségek feloldása

feldolgozás

minden csomópont

tlocal

blocal

globális függőségek feloldása

feldolgozás

Q1 csomópont

tglobal

bglobal

egyidejű lokális és globális
függőségfeloldás

feldolgozás

Q1 csomópont

tresolv

bresolv

kommunikáció

Q1 csomópont

tgather

bgather

adatszétosztás

adatbegyűjtés

VI-1. táblázat. Az adatfeldolgozásban szereplő különféle műveletek áttekintése
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Az s1 szakaszt a 2. lépés írja le. Ebben a kritikus műveletek a Q1 csomóponton
történnek, mely egyszerre olvassa az adatokat a háttértárról, és továbbítja azokat a partner
csomópontoknak, sőt minden q. blokkot saját maga fel is dolgoz. Ha a T10 felállási időt
elhanyagoljuk, és a sávszélességeket csak a kritikus Q1 csomóponton vizsgáljuk, akkor a
(32) formula alapján a futási idő:
T1 = T10 +

Ni
min min(bc (1, j ) , bio (1, j ) , b p (1, j ) )

=

j

N
min [bdist ( k ), bI / O , bblock ( k )]

,
(34)

ahol N a jelen esetben minden homogén szakaszra azonos probléma méret, j pedig a
csomópontok szerinti index (1 ≤ j ≤ q). A blokkonkénti lokális feldolgozás bblock(k)
sávszélesség, a 3. feltétel miatt minden csomóponton (így a Q1 -en is) azonos. A bdist(k)
mutatja a k méretű blokkban történő adatszétosztással elérhető hálózati sávszélességet, a
bio pedig az 1. csomópont 3. feltételből adódó tulajdonsága.
A második s2 szakasz lényegi része az 5. lépésben leírt adatbegyűjtési és globális
függőség feloldási feladat, mellyel párhuzamosan az adatok háttértárra írása is zajlik.
Ebben az esetben azonban a T20 felállási idő nem hanyagolható el, hiszen az adatszétosztási
fázis végeztével a dolgozó csomópontoknak a 3. lépés és a 4. lépés alapján további
műveleteket kell elvégezniük mielőtt a s2 szakasz elkezdődhetne. Az s2 szakasz
elkezdésének feltétele, hogy minden egyes csomópont visszajuttassa az első részeredmény
blokkját a Q1 csomópontnak.
Az s1 szakasznak akkor van vége, amikor az utolsó csomópont is megkapta az
utolsó feldolgozandó blokkját. Ekkor el kell még végeznie ennek feldolgozását, és a lokális
függőségfeloldás folyamán elő kell állítania a nála lévő N/q elemből az első k méretű
részeredmény blokkot, ezért a T20 értéke:
T20 = tblock (k ) + tlocal ( N / q, k ) ,

(35)

ahol tblock(k) a lokális feldolgozás egy blokkra eső ideje, míg tlocal a csomópont által
feldolgozott N/q adatelem függőségeinek feloldásával keletkező részeredmény első (k
méretű) blokkjának előállítási idejét jelöli.
Az s2 szakasz feldolgozási idejének szempontjából szintén a Q1 csomóponton
végzett műveletek a kritikusak, hiszen itt egyszerre történik a többi csomópont
eredményeinek lehívása, a lokális és globális függőségek feldolgozása, valamint az
eredmények háttértárra írása. Ennek alapján a s2 szakasz teljes T2 futási ideje:
T2 = tblock ( k ) + tlocal ( N / q, k ) +

N
min [bgather ( k ), bio , bresolv ( k )]

,

(36)

ahol bgather(k) az adatok polling módszerrel való begyűjtésének sávszélessége, és bresolv(k) a
lokális és globális függőségek együttes feldolgozásának sávszélessége.
Az algoritmus teljes futási ideje a (33) képlet szerint a homogén szakaszok futási
idejének összegével egyezik meg:
I

T = ∑ Ti = T1 + T2 .

(37)

i =1

A futási idő parametrikus meghatározása érdekében le kell mérni a képletekben
szereplő hardver függő konstansok értékét (t0, td, bio). Majd a feldolgozást végző
algoritmus típusának ismeretében meg kell határozni a számítások elvégzéséhez szükséges
időfüggvényeket, valamint az azokban szereplő hardverfüggő konstansok értékét is.

- 71 -

Sávszélesség alapú párhuzamos teljesítménymodellezés

Juhász Sándor, 2004

A zárt analitikus alak felírása után, a qopt optimális rendszerméret a (23) formula
alapján határozható meg. Az f teljesítménymérték függvény helyére a T teljes futási időt
kell helyettesíteni, míg a szélső érték keresése a csomópontok q száma szerint történik:

∂f (r ) ∂T ( q, k )
=
= 0.
∂r
∂q
i

(38)

VI.4.1 Elosztott egészrendezés

Az egész számok gyors sorba rendezésének problémája gyakorlati szempontból
nagy jelentőséggel bír, hiszen a különféle listák, táblázatok és adatbázisok rendezett
tárolását, gyors elérhetőségét és egymás közötti kapcsolatának biztosítását főleg egész
azonosítók, illetve egész indexek használatával oldják meg. Ennek megfelelően az egészek
rendezésre számtalan különféle algoritmus (bubble, shear, quick, merge, rank, bucket, oddeven transposition, distribution sort) született, melyek eltérő komplexitással rendelkeznek,
és különféle kezdeti eloszlások esetén nyújtanak optimális eredményt. A rendezési
feladatok több feldolgozó egységgel történő, párhuzamos elvégzésére szintén sokféle
megoldás született. A párhuzamos rendezés kiemelkedő fontosságát mutatja, hogy a NAS
benchmark [100] hat tesztkészletéből az egyik (IS, Integer Sorting) éppen ennek alapján
értékeli a rendszer teljesítményét. A párhuzamos algoritmusokkal foglalkozó könyvek
gyakran külön fejezetet szentelnek a párhuzamos rendezés témakörének. (Selim G. Akl
[120], 4. fejezet, 85-112. oldal; Barry Wilkinson, Michael Allen, [80], 9. fejezet, 267-301.
oldal). Az irodalomban fellelhető algoritmusok közül sok speciális kommunikációs
architektúrákra (gyűrű, hiperkocka, hierarchikus buszrendszerek) vagy közös memóriát
használó feldolgozó egységekre [95] optimalizál, de szép számban találunk klaszteren
alkalmazható, sőt akár hibrid (például SMP klaszter [121]) rendszereken működő
megoldásokat is.
A különféle algoritmusok nagy száma mutatja, hogy a probléma megoldása
korántsem triviális, mivel az összes adat között fennálló globális függőség feloldása a
feldolgozó egységek intenzív együttműködését igényli. Érdemes ezért itt is alkalmazni az
adatfeldolgozás jellegű algoritmusokra vonatkozó, előző pontban bemutatott módszert.
Számos elosztott rendezési algoritmus arra épít, hogy az adatok a csomópontok között már
eleve szét vannak osztva. Azonban gyakran nem ez a helyzet, hanem, mint példánkban is,
az elosztott feldolgozás megkezdése előtt szét kell osztani az adatokat. Egy új lépés
beiktatása helyett azonban érdemes az előző pontban bemutatott, feldolgozással átlapolódó
szétosztást alkalmazni. A globális és lokális függőségek feloldására a kedvező, N egész
szám z utas feldolgozása esetén O(zN) komplexitású összefésüléses rendezést (merge sort)
alkalmaztam. Az algoritmus hátránya, hogy alapvetően szekvenciális jellegű, és már előre
rendezett sorozatokat igényel bemenetként. Ezt a módszert a konstans szorzó tényező
nagysága miatt rövidebb bemeneti sorozatok előállítására nem érdemes használni. Ezért az
alap k méretű blokkok rendezésére a nagyobb, N egész szám esetén O(N ln N) átlagos
komplexitású, de kisebb szorzótényezővel rendelkező gyorsrendezés (quick sort)
algoritmust választottam. A tblock blokk feldolgozási idő és az ebből adódó bblock
sávszélesség a gyorsrendezés használata miatt:
tblock ( k ) = cqs k ln k és

bblock ( k ) =

k
tblock ( k )

=

k
1
=
,
cqs k ln k cqs ln k
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ahol cqs a probléma mérettől független, a feldolgozó egység és a gyorsrendezés algoritmus
implementációjának sebességét jellemző konstans.
A feldolgozó egységek, miután mind a K/q blokkot megkapták és feldolgozták,
megkezdik a lokális függőségek feloldását, vagyis az egyenként gyorsrendezéssel sorba
rendezett blokkok összefésülését. Ehhez a Qj (1 ≤ j ≤ q) csomópontok mindegyike egy K/q
utas összefésüléses rendezést (merge sort) futtat, melyből egy blokk létrehozásának ideje
az O(zN) komplexitás miatt:
tlocal ( k ) = cm

K
N /k
N
k = cm
k = cm
k,
q
q
qk

(41)

ahol N a rendezendő egészek teljes száma, k a blokkméret, K a blokkok teljes száma és cm a
probléma mérettől független konstans, mely összefésüléses rendezés esetén a feldolgozó
egység sebességére jellemző.
A futás szempontjából a Q1 csomópont jelenti a szűk keresztmetszetet. Saját
adatfüggőségeinek feldolgozásával párhuzamosan, ahogy részeredmények első blokkjai
elkészülnek, a saját és a többi q–1 csomópontról származó részeredményeket össze kell
kapcsolnia, amit egy q utas összefésüléssel valósít meg. Itt egyetlen k méretű összefésült
blokk elkészítésének tglobal ideje:
t global (k ) = cm qk ,

(42)

ahol k a blokkméret, q a csomópontok száma és cm az algoritmusra jellemző konstans.
A Q1 csomóponton a kétféle összefésülés párhuzamosan zajlik, ezért a (36)
formulában szereplő bresolv(k) sávszélesség számításához mind helyi, mind a globális
összefésülés idejét figyelembe kell venni:
bresolv ( k ) =

tlocal

1
k
k
.
=
=
+ t global c N k + c qk
⎛N
⎞
cm ⎜ + q ⎟
m
m
qk
⎝ qk
⎠

(43)

VI.4.2 Mérési eredmények

A mérések 11 db egyforma számítógépen futottak, melyek hardver adatait a VI-2.
táblázatban foglaltam össze. A számítógépek összekapcsolására Windows NT 4.0
operációs rendszer felett futó Piramis réteget [20] használtam2.
rendszerelem
csomópont hardver
összekapcsoló hálózat
switch
csomópont op. rendszer

tulajdonságok
processzor:
memória:
hál. adapt.:

Inel Pentium, 225 MHz
64 MB
SMC EZ Card, 10/100 PCI, SMC1211TX
100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)
3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

Windows NT 4.0, Piramis klaszterező réteggel

VI-2. táblázat. Az egész rendezés mérések során használt számítógépek paraméteri

A gyors rendezés és az összefésüléses rendezés algoritmushoz tartozó konstansok
lemérése 0 és 100 000 közé eső, egyenletes eloszlású, 32 bites egészekből álló tesztsorozat
2

A viszonylag gyenge t0 és td mérési eredményekből látható, hogy ezek a tesztek a Piramis rendszer egy régi
alapváltozatával készültek, mely még nem támogatta a párhuzamos kommunikációs csatornák használatát.
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segítségével történt. A fenti körülmények között a hardver tulajdonságai a VI-3. táblázat
konstansaival jellemezhetők. A konstansok mértékegységében szereplő Mint/s a
másodpercenként feldolgozott (32 bites) egészek számát jelenti milliós egységekben.
Érdemes megjegyezni, hogy az a tény, hogy konstansok közül 3 darab a 10-6
nagyságrendbe esik, nem gátolja azok pontos meghatározását. Mivel több millió egész
feldolgozásáról van szó, ezek az értékek a rendezés, illetve az adatátvitel futási idejében
nagy szorzó tényezővel szerepelnek, így a teszt mérések során is több millió adat
feldolgozásának idejéből származtattam őket.
cqs = 0,066*10-6

cm = 0,04*10-6

bio = 0,54 Mint/s

t0 = 0,030 s

td = 8,33 *10-6 s/int

bgather= 0,387 Mint/s

VI-3. táblázat. A mérőrendszerre jellemző konstansok összefoglalása

A konstansok meghatározása után a modellezés második lépése a k blokkméret
megválasztása. Mivel az s1 szakaszban az adatblokkok beolvasása, szétosztása és
feldolgozása a Q1 csomóponton párhuzamosan zajlik, a modellem alapján a futási idő
számításánál a legkisebb sávszélességű folyamatot kell figyelembe venni. Az adott
minimum értéke természetesen a k blokkméretnek is függvénye, ezért szükség van a három
féle folyamat sávszélességének k szerinti meghatározására. A háttértár bio sávszélessége,
valószínűleg az operációs rendszer optimalizálásának köszönhetően (read-ahead, cache),
k-tól gyakorlatilag független, és széles tartományban konstans 0,54 Mint/s értékkel
rendelkezik (VI-1. ábra). A feldolgozás bblock sávszélessége a (40) képlet szerint 1/(cqsln k)
lesz. Az adatok kezdeti szétosztásának sávszélességét a hagyományos lineáris
kommunikációs modellel jellemeztem:
bdist =

blokkméret
k
.
=
átviteli idő blokkonként t0 + t d k

(44)

A VI-1. ábra grafikonja együtt ábrázolja a k függvényében a háromféle sávszélességet.
A vastagított vonal a teljesítmény szempontjából szűk keresztmetszetet jelentő legkisebb
sávszélességet jelöli.
sávszélesség
[ezer egész/s]

2500

2000
kommunikáció
számítások
1500

I/O
minimum

1000

500

0
1

100

10000

1000000

blokkméret
[ezer egész]

VI-1. ábra. Az s1 szakasz különféle sávszélesség adatai a k blokkméret függvényében
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Az adatfeldolgozás jellegű algoritmusoknál a teljesítmény folyamatos
kihasználásának feltétele, hogy minden homogén szakaszban, ahol a számítás
komplexitása az O(1)-t meghaladja, a feldolgozás k blokkmértét úgy kell megválasztani,
hogy teljesüljön a következő egyenlőtlenség:
bp > min(bio , bc ) ,

(45)

vagyis ne a bp sávszélességű számítás késleltesse a további adatok bio sávszélességű
beolvasását és bc sávszélességű szétosztását. Ez esetünkben a következő feltételek mellett
teljesül:
⎛ k
⎞
, 540000 ⎟⎟ ,
bblock ( k ) > min(bdist , bio ) = min⎜⎜
⎝ t0 + td k
⎠

1
k
>
cqs ln k t0 + t d k

és

1
> 540000 .
cqs ln k

(46)

Mindkét feltétel teljesül, ha k < 628000. A VI-1. ábra minimum függvényén látható,
hogy nagyon kis blokkméretet nem érdemes alkalmazni, mivel ekkor a szétosztást végző
kommunikáció sávszélessége kisebb, mint a háttértár olvasásáé. A blokkméretre ezért még
egy feltétel fölírható:
k
bdist =
≥ bI / O = 540000 ,
t0 + t d k
k (1 − 540000t d ) ≥ 540000t0 ,
k≥

540000t0
16200
=
= 29454,55 .
1 − 540000td
0,55

(47)

A fentiek az mutatják, hogy a k blokkméret 29455 és 628000 darab egész között
tetszőlegesen megválasztható, hiszen ebben az esetben biztosan a diszk sávszélesség jelenti
a korlátot, melyen nem tudunk változtatni. A tartományból célszerű egy 2 hatványt
választani, mivel ekkor a legjobb a különféle pufferek kihasználása. A példában a
k = 65536 értéket választottam (minden blokkban 216 egész, azaz 218 byte kerül átvitelre).
Ilyen blokkméretek esetén a következő sávszélesség adatok adódnak:
bdist

216
=
= 0,775M int/ s , és
t0 + 216 td

bblock ( k ) =

1
= 1,355M int/ s .
cqs ln k

Így az s1 homogén szakasz futási ideje:
T1 =

N
min [bdist (k ), bio , bblock ( k )]

=

N
N
=
* 10 −6 s .
min(0,775 0,54 1,355) 0,54

(48)

Az s2 szakasz feldolgozási idejének a (36) formula szerinti kiszámításához meg kell
határozni a következő, lokális és globális függőség feloldásokra jellemző időket (tblock és
tlocal), illetve a teljes függőségfeloldás bresolv sávszélességét is:
tblock ( k = 65536) = cqs k ln k = 0,04797 s ,
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N
N
k = 0,04 * 10 -6 ,
qk
q

(50)

1
qk
q
.
=
= 1,72 * 1012
2
N + 65536q 2
⎛N
⎞ cm (N + q k )
cm ⎜
+ q⎟
⎝ qk
⎠

(51)

Az eddigiekhez hasonlóan a (49), (50) és (51) formulákban az N az eredeti
probléma méretet, míg q a megoldásban résztvevő csomópontok számát, k pedig a
feldolgozási blokkméretet jelenti. A fenti képletek közül az első kettő (tblock és tlocal)
összege adja az s2 szakasz T20 kezdeti késleltetését, míg a harmadik (bresolv) az
adatfüggőségek feldolgozásának sávszélességét jellemzi. Ez utóbbival párhuzamosan zajlik
az adatok bio sebességű háttértárra írása, és az adatok más csomópontokról történő bgather
sávszélességű begyűjtése. A bgather sávszélesség méréseim alapján kellően nagy
blokkméretekre (k > 215) konstansnak tekinthető, értéke VI-3. táblázatban is feltüntetett
0,387 Mint/s. Ezzel az s2 szakasz teljes feldolgozási ideje:
⎛N
⎞
N
=
T2 = tblock (65536) + tlocal ⎜⎜ ,65536 ⎟⎟ +
⎝q
⎠ min bgather (k ), bio , bresolv ( k )
N
N
= 0,04749 + 0,038 * 10 −6 +
q
⎡
⎤
q
min ⎢0,387 0,54 1,72 * 1012
2⎥
N + 65536q ⎦
⎣

(52)

Az algoritmus futásának teljes idejét a két szakasz futási idejének összege adja,
mely parametrikus formában a következő lesz:
T = T1 + T2 =

N
N
+ 0,04749 + 0,038 * 10 − 6 +
0,54
q

N
⎡
⎤
q
min ⎢0,387 0,54 1,72 * 1012
2⎥
N + 65536q ⎦
⎣

.
(53)

A (53) formula segítségével a futási idők már tetszőleges N probléma méretre és q
számú feldolgozó egységre kiszámíthatók. A VI-2., VI-3. és VI-4. ábrák három különböző
problémaméret (N1 = 5 millió, N2 = 10 millió, N3 = 20 millió egész rendezése) esetén
hasonlítják össze a mért és a becsült eredményeket. Az ábrák mellett egy táblázatban a
számszerű eredményeket és a becslések relatív hibáit is feltüntettem.
idő[s]

N=5.000.000

q

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2

4

6

mért

8

10

12

q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mért idő
[s]
34,08
27,50
22,88
22,54
22,67
22,32
21,85
23,12
22,63
22,66
22,37

számított
idő [s]
28,1
23,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3

számított

VI-2. ábra. Futási idők N = 5 millió egész rendezésére 1-11 feldolgozó egységgel
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21,3
17,8
2,6
1,1
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0,2
1,9
3,8
1,6
1,7
0,4
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q

N=10.000.000

200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
1

2

3

4

5

mért

6

7

8 q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mért idő
[s]
183,79
60,01
48,11
47,27
45,61
44,81
47,40
45,38
45,48
47,25
44,98

számított
idő [s]
92,7
56,4
44,6
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5

relatív
hiba [%]
98,2
6,5
8,0
6,2
2,5
0,7
6,6
2,0
2,3
6,3
1,2

számított

VI-3. ábra. Futási idők N = 10 millió egész rendezésére 1-11 feldolgozó egységgel
idő[s]

N=20.000.000

q

400.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
1

2

3

4

mért

5

6

7

8 q

11

mért idő
[s]
700,6
161,4
106,5
92,1
88,5
87,2
87,3
85,9
85,3
82,9
86,2

számítot
t idő [s]
288,9
164,2
123,2
103,1
91,4
88,9
88,8
88,8
88,8
88,8
88,8

relatív
hiba [%]
143
1,7
13,6
10,6
3,1
1,9
1,8
3,3
4,0
6,7
3,0

számított

VI-4. ábra. Futási idők N = 20 millió egész rendezésére 1-11 feldolgozó egységgel

A fenti ábrák jól demonstrálják, hogy a valós és az általam bemutatott sávszélesség
alapú algoritmussal becsült futási idők nagyon közel vannak egymáshoz, a relatív hiba a
hatékony tartomány minden pontjában 8% alatt van. Ettől eltérés csak a két nagyobb
problémaméret mérési eredményeinek első csomópontjaiban van, ahol a számított idők
jóval alulbecsülik a futtatás tényleges idejét. Ennek oka, hogy a modellezésnél megadott
második feltétel nem teljesül, a nagy problémamérethez tartozó adatok ugyanis nem férnek
el az összes csomóponton együttesen megtalálható memóriában. Ebben az esetben a
virtuális memóriakezelő lapozásának hatása lényegesen rontja a teljesítményt.
Az optimális klaszterméret differenciálással történő meghatározása az (53)
egyenletben található minimumképzés miatt nehézségekbe ütközik, ezért más módszert
kell keresni. Az (51) egyenletből látszik, hogy a bresolv kis q értékekre egy monoton
növekvő függvény, míg bgather az adott tartományban állandónak tekinthető. Ebből
következik, hogy ahogy a feldolgozás sávszélessége túllépi az adatbegyűjtés
sávszélességét, további teljesítmény-növekedés már nem várható. A teljes futási időre
nézve a q értéke akkor lesz optimális, amikor ez a két sávszélesség egyenlő lesz:
bresolv ( q, k ) =

1
qk
=
= bgather ,
⎛N
⎞ cm (N + q 2 k )
cm ⎜
+ q⎟
⎝ qk
⎠
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c k ) q 2 − kq + bgather cm N = 0 .

(55)

gather m

Megoldva a másodfokú egyenletet a kisebbik q érték:

q=

k − k 2 − 4 N (bgather c m k ) bgather c m
2bgather c m k

=

1− 1− 4

N (bgather c m )
k

2 bgather c m

2

.

(56)

Ha behelyettesítjük a harmadik példa paramétereit (N = 2*107, k = 65536), akkor
optimális csomópontszámra a következő adódik:

q=

1−

2
(
0,387 * 0,04 ) * 2 * 107
1− 4

65536
2 * 0,387 * 0,04

=

1 − 0,8411
= 5,13 .
2 * 0,01548

(57)

Mivel q egy egész szám, a csomópontszám kiválasztásakor az optimálishoz
legközelebbi egész értékek jöhetnek szóba. Az 5-ös érték az optimum alatt van, viszont
q = 6 esetén már a hálózati kapacitás korlátoz, így csak kis sebességnövekedésre lehet
számítani, míg a processzor kihasználtság jelentősen romlik. Ennél nagyobb
csomópontszám választása nem célszerű, mivel teljesítmény szempontjából javulásra nem
lehet számítani, sőt a VI-4. ábra tanúsága szerint a növekvő mennyiségű
többletadminisztráció enyhe teljesítmény romlással járna.

VI.5 Egyszerű mester-szolga algoritmusok teljesítménymodellezése
Az általam javasolt teljesítmény becslési módszer nem csupán komplex
adatfeldolgozási műveletek becslésére, hanem egyszerűbb függőségi viszonyokat
tartalmazó, aszinkron algoritmusokra is alkalmazható, ráadásul ilyenkor maga a formula is
leegyszerűsödik.
A párhuzamos programok előállításának komplexitását jelentősen csökkenti a
mester-szolga szoftverfejlesztési paradigma (III.5.2.1 pont), melynek lényege, hogy egy
elosztó központ különféle, vagy különféle módon paraméterezett szekvenciálisan
megoldandó feladatokat bíz a többi csomópontra, majd összegyűjti és összeszerkeszti azok
eredményeit. Ez a módszer széles körben alkalmazható a nagyon könnyen
párhuzamosítható (embarrassingly parallel) alkalmazások hatékony implementálására
(paraméter-elemzés jellegű feladatok, párhuzamos képfeldolgozás [93], elosztott
sugárkövetésre épülő képszintézis [122], mérési adatok párhuzamos feldolgozása:
SETI@Home [44] és egyéb példák a [46]-ban).
A gyakorlatban számtalan helyen használt mester-szolga jellegű elosztott
algoritmusok klasztereken futtatva a párhuzamos adatfeldolgozás jellegű algoritmusok
egyetlen homogén fázisból álló részhalmazát képezik, ezért a VI.3 fejezetben ismertetett
aszinkron sávszélesség alapú modell ezekre is alkalmazható. A mester-szolga algoritmusok
futási ideje a fenti módszer követve a következő alakban írható fel:

T=

N
,
min(b pM , bpW , bc , bio )

(58)

ahol N a probléma méret, bpM az elosztó központ (master) számítás-jellegű feldolgozási
sávszélessége (beleérte az elosztás és az eredmény feldolgozásának számításigényét is),
bpW az egyes feldolgozó csomópontok (workers) együttes feldolgozási sávszélessége, bc az
elosztó központ effektív hálózati sávszélessége (beleérte az adatok küldését és fogadását
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is), és bio az elosztó központ háttértárhoz kapcsolódó sávszélessége (beleérte az adatok
írását és olvasását is). Azért csak a központi elem kommunikációs sávszélességével kell
foglalkozni, mert az vezérli a feladat kiosztást és begyűjtést, vagyis míg a dolgozók csak a
mesterrel kommunikálnak, addig annak az összes dolgozó kommunikációs terhelését el
kell viselnie. A csomagkapcsolt hálózat használata miatt több kommunikáció végezhető
időben párhuzamosan, és az aszinkron kommunikációs modellnél leírtak alapján
feltételezhető, hogy a párhuzamos csatornák még a háttérben futtatva is képesek lesznek
kihasználni a teljes fizikai sávszélességet.
A központból vezérelt megoldás a klaszterekben csak akkor alkalmazható
hatékonyan, ha a csomópontok száma elegendően kicsi ahhoz, hogy a központi elem ne
váljon szűk keresztmetszetté. A modellben ez azt jelenti, hogy ellenőrizni kell, hogy a
központ tudja-e biztosítani az adott számú dolgozó feladattal történő ellátásához és a
részeredmények feldolgozásához szükséges bpM számítási, illetve bio háttértár
sávszélességet.
VI.5.1 Sugárkövetéses képszintézis

Az aszinkron sávszélesség alapú modell mester-szolga algoritmusok
teljesítménymodellezésére történő felhasználását az elosztott sugárkövetéses képszintézis
példáján keresztül mutatom be. A háromdimenziós képalkotás kiemelkedő jelentőségű a
mérnöki tervezésben és megjelenítésben (be- és körüljárható épületmodellek,
elektromágneses, erő- és áramlásviszonyokat térben ábrázoló CAD eszközök), sőt a
szórakoztató iparban is találunk jól ismert példákat (3D modellezővel készült reklám
anyagok, vagy például a Toy Story, Final Fantasy és Shrek című filmek). A három
dimenziós modellezés és képalkotás egyik valósághűségben (VI-5. ábra) és
erőforrásigényben is kiemelkedő módszere a sugárkövetés (ray tracing).

VI-5. ábra. Valósághű képábrázolás sugárkövetéses eljárással: egy díjnyertes pályamű [123]

A módszer lényege, hogy nem a tárgyakat képezzük le a képpont raszterre, hanem a
szem felől minden képponton keresztül egy sugarat indítunk a térbe, és a modellezett
objektumokkal való metszési pontok alapján következtünk arra, hogy az adott pixel melyik
tárgyhoz tartozik, és milyen színnel kell megjeleníteni (VI-6. ábra). A módszer nagy
előnye, hogy nem csupán a tárgyak és takarási viszonyaik ábrázolására képes, hanem
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metszéspontokból indított segédsugarakkal az árnyékhatások, a fénytörés, és a többszörös
tükröződés hatások is könnyen modellezhetők [124]. A különféle, valóságban is előforduló
speciális hatások a képet sokkal élethűbbé teszik, azonban sok másodlagos sugár indítását
követelik meg. Ilyen hatások a köd, a belső fénytörések (prizmák, lencsék), vagy a
nemcsak közvetlen fényforrások, hanem egymás diffúz színes fénye által is megvilágított
tárgyak [125][126].
A fenti speciális effektusok közül fontos szerepet kap a túlmintavételezéssel
elérhető csipkézettség mentesítés (antialiasing). A sugárkövetéssel készült képek kontúr
átmenetei – a már megismert működésükből adódóan – nagyon kontrasztosak, hiszen a
pixelhez tartózó sugár vagy metszi a tárgyat vagy sem, így a tárgyak szélein a szomszédos
pixelek színe teljesen más lehet aszerint, hogy a tárgyhoz vagy annak hátteréhez tartoznak.
A pixelekre bontott kép sajátosságai miatt kialakult hirtelen átmenetek nem szépek, sokkal
természetesebb hatást keltenek a finom élek. A finom kontúrok kialakítása érdekében a
hirtelen átmenetnél nem csupán egyetlen, a pixel közepén keresztül indított sugárral
határozzák meg a képpont színét, hanem a pixel felületét szabályosan vagy véletlenszerűen
több részre bontják, és a sugaranként kialakuló színek átlagát tekintik a pixel végleges
színének. Az így elért finom színátmenetek ára, hogy a kontúr mellett található képpontra a
szokásos számítások többszörösét kell elvégezni.

tárgymodell
képernyő raszter

szem
sugár

VI-6. ábra. A sugárkövetéses eljárás működési elve
VI.5.2 Elosztott sugárkövetés megvalósítása

A sugárkövetéses képszintézis párhuzamos megvalósítása, komoly erőforrás igénye
miatt, nagy jelentőséggel bír. Szerencsére ez a képalkotási módszer a könnyen és
nagymértékben párhuzamosítható (embarrassingly parallel) alkalmazások közé sorolható,
hiszen a számítások egymástól teljesen függetlenül, akár külön-külön pixelenként is
elvégezhetők. A következő példa az elosztott sugárkövetéses technológiára épülő
filmkészítés teljesítménymodellezésével foglalkozik. Az aszinkron sávszélesség alapú
modell segítségével arra keresek választ, hogy megvalósítható-e klaszterek segítségével a
valós idejű (legalább 20 kép/másodperc sebességű) képszintézis, és ha igen, milyen
hardver konfiguráció segítségével.
Az elosztott sugárkövetés megvalósítását mester-szolga architektúra segítségével
oldottam meg. A sugárkövetést, a minél nagyobb granularitás elérése érdekében, kép
szinten párhuzamosítottam. A számítógépek összekapcsolása a Piramis rendszer
segítségével történt, a kialakult rendszer-architektúra a VI-7. ábrán látható.
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A szolga szerepben dolgozó szerverek a POV-ray nevű ingyenesen használható,
szabad forráskódú ray tracing motor [127] távoli csomópontokon történő becsomagolására
szolgálnak. A motor paraméterezhető script nyelven programozható, melyben nem csupán
fix jelenetekkel dolgozhatunk, hanem egy idő paraméter segítségével a tárgyak helye és
helyzete egyszerűen változtatható. A szerverek szerepe a paraméterező script formájában
érkező feladatok fogadása a klienstől, és azok továbbítása a motor felé, majd a kép
elkészültével az eredmény visszajuttatása a kliensnek. A üzenetek küldése, fogadása és a
külső processz hívás által okozott holtidők kiküszöbölése érdekében a szerverek egy rövid
várakozási sort tartanak fenn, így egyetlen szerver is képes teljes mértékben kihasználni a
processzor teljes feldolgozó kapacitását.

megjelenítő kliens
alkalmazás (mester)
Piramis réteg
Piramis réteg

Piramis réteg

Piramis réteg

POV-ray
sugárkövető motor

POV-ray
sugárkövető motor

POV-ray
sugárkövető motor

script

VI-7. ábra. Az elosztott sugárkövetés architektúrájának blokkvázlata

A kliens tartalmazza a felhasználói interfészt és a megjelenítő logikát. Alapfeladata,
hogy a megjelenítendő képkockákat a szerverekkel elkészítesse, majd sorban megjelenítse
őket. A felhasználó kiválaszthatja az elkészítendő jelenetet, és hogy milyen méretben
kívánja végignézni az animációt. A folyamatos lejátszás érdekében néhány képet célszerű
előre pufferelni, és a puffer tartalmát egyenletes időközönként megjeleníteni. A pufferelési
és időzítési algoritmus bemutatására a jelen dolgozatban nem térek ki. A
teljesítménymodellezés szempontjából csak annyi lényeges, hogy az időzítő egyensúlyi
állapotban pontosan annyi képkockát jelenít meg másodpercenként, ahányat a szerverek
képesek előállítani. A kliens emellett hibakezelési feladatokat is ellát, ha egyik szerver
kiesik, akkor annak munkáját egy másik szerverrel kell elvégeztetni, hogy a lejátszásban
egyetlen fázis se maradjon ki.
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VI.5.3 Elosztott sugárkövetés teljesítménymodellezése

Mivel az elosztott sugárkövetés teljesítménye közvetlenül sávszélesség jellegű
mennyiséggel is jellemezhető (a másodpercenként előállított képkockák száma), a
sávszélesség modell alkalmazásakor sincs szükség az időtartománybeli leírásra. Mivel
közvetlenül sávszélesség adatokkal dolgozom, és az algoritmus a háttértárat sem használja
a (58) képlet az alábbi formára egyszerűsödik:

[

]

FPS ( x ) = min bpM ( x ), b pW ( x ), bc ( x ) ,

(59)

ahol az FPS (frame per second) függvény a másodpercenként előállított képkockák számát
jelöli, mely az (59) képlet alapján megegyezik a mester kommunikációs (bc), feldolgozási
(bpM), vagy a dolgozók összességének feldolgozási (bpW) sávszélessége közül a
legkisebbikkel. Ez utóbbi sávszélességeket egyszerűen összehasonlítható módon, szintén
kocka/másodperc egységekben határozom meg. A képletben szereplő x paraméter a
kirajzolt kép méretét jellemzi a pixelek számával (szélesség és magasság szorzata).
A bpM jelölés a központi elem adatkiosztáshoz és az eredmény feldolgozáshoz
szükséges számítás jellegű sávszélességet takarja. Ez esetünkben a beérkező képek
pufferbe helyezésében és képernyőre történő kirajzolásában merül ki. A másolások
művelet igénye a pixelek számával (x) arányos, így a sávszélesség a következő lesz:
b pM ( x ) =

1
1
=
,
t pM ( x ) αx

(60)

ahol tpM az egy képre jutó adminisztrációs munka ideje (feladata kiosztás és begyűjtés,
puffer kezelés, kirajzolás processzor igénye), és α az adott környezetre jellemző konstans,
mely néhány egyszerű mérés alapján lineáris regresszióval határozható meg.
A központi elem byte-ban számított, bc kommunikációs sávszélessége, az aszinkron
kommunikáció és párhuzamos csatornák használata miatt, lényegében megegyezik a fizikai
sávszélességgel, melynek képkocka/másodperc egységekre alakított alakja:
bc ( x ) =

hálózat sávszélessége bn
,
=
egy kép mérete
16 x

(61)

ahol bn a hálózat fizikai sávszélessége Mbit egységben. A nevező 16-os konstansa a
pixelenkénti 16 bites színmélységből adódik.
A bpW sávszélesség az egy képkocka elkészítéshez szükséges átlagos timg
feldolgozási idő reciproka. A képkocka elkészítések ideje függ a kép méretétől,
bonyolultságától és a rendelkezésre álló számítási teljesítménytől. A nagy granularitás
miatt a számításokhoz kapcsolódó overhead gyakorlatilag elhanyagolható, vagyis a
számítási teljesítmény a feldolgozó egységek számával lineárisan skálázódik. Ebből
következik, hogy a modell kialakításához elegendő egyetlen számítógépen elvégezni
néhány egyszerű mérést a megadott jelenettel, és ebből az elosztott feldolgozás sebessége
egyszerűen származtatható. Egyetlen feldolgozó egység esetén a jelenet kockánkénti
számításigényét a timg függvénnyel modelleztem:
timg ( x ) = β x + γ x + δ ,

(62)

ahol β, γ, δ a jelenet bonyolultságától és a gép teljesítményétől függő, méréssel
meghatározható konstansok. A futási idő nyilvánvalóan függ a pixelek számától (x), hiszen
minél több képpont van, annál több sugarat kell indítani. A modellben szereplő
négyzetgyökös tag a már említett élsimító (antialiasing) algoritmus hatását modellezi. Az
elsimítás miatt a kontúrokon lényegesen nagyobb mennyiségű számítást kell végezni,
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azonban míg a felület (így az x pixelszám is) az elkészítendő kép oldalhosszával
négyzetesen növekszik, addig a kerület növekedése csupán lineáris, vagyis a kontúrok
hosszának növekedése csupán az x négyzetgyökével lesz arányos. A δ tag a képmérettől
független számítási feladatok modellezésére szolgál (külső processz indítása, POV-ray
inicializálása, a vezérlő script és a paraméterek létrehozása és átadása). A jelenettel
kapcsolatos számítások időigénye jelentősen ingadozhat, mivel a képek különféle
szögekből és távolságból nézve különböző mennyiségű látható objektumot, árnyékot,
kontúrt, tükröződést tartalmaznak. Ennek ellenére a (62) képlet meglehetősen egyszerű, és
mint látni fogjuk, még egy összetett modellben is elfogadható pontossággal működik.
Homogén klaszterek esetén az összes csomópont teljesítménye megegyezik, ennek
alapján a mérőcsomópont teljesítménye lineárisan skálázódik, így a rendszer a következő
számítási sávszélességgel rendelkezik:

b pW ( x ) =

q −1
q −1
,
=
timg ( x ) β x + γ x + δ

(63)

ahol a q érték a klaszter csomópontjainak a száma.
Alaphelyzetben a mester csak a feladatok kiosztásával foglalkozik, ezért annak
teljesítménye nem számít bele a dolgozók összes bpW feldolgozási sávszélességébe. Előre
sejthető, de a következő pontban bemutatásra kerülő mérések is megmutatták, hogy a
képek kirakásához szükséges számítási kapacitás (valósidejű megjelenítés esetén is csak
20-50 képkocka/s) messze nem használja ki a központi csomópont kapacitását, ezért a
renderelés egy része a központi csomóponton is elvégezhető. Ebben az esetben a teljes
számítási sávszélességet leíró formula a következőképpen módosul:
b pW ( x ) =

q
q
q
=
=
,
timg ( x ) + t pM ( x ) β x + γ x + δ + αx (α + β ) x + γ x + δ

(64)

ahol q továbbra is a dolgozó csomópontok száma, de mivel maga a központ is dolgozik, a
számlálóban q már módosítás nélkül szerepel. Ha a mester számítási teljesítményét is
figyelembe vesszük, akkor az arra háruló tpM adminisztrációs időt is szerepeltetni kell a
nevezőben. Bár a képletből úgy tűnhet, hogy minden számítás teljesen elosztódik, a képek
képernyőre rajzolása nyilván mindig ugyanazon a gépen történik, ezért a központ a
többieknél kevesebb tényleges renderelést végez, és a többi csomópont tulajdonképpen ezt
a kieső teljesítmény vállalja magára egyenlő mértékben. Természetesen, ahhoz hogy ez
megvalósuljon a bpM(x) sávszélességnek továbbra is elegendőnek kell lennie az összes kép
kirakásához, vagyis a (60) formula továbbra sem hagyható figyelmen kívül.

VI.5.4 Mérési eredmények

A mérések során 14 darab egyforma, a VI-4. táblázatban felsorot paraméterekkel
rendelkező számítógépet használtam. A csomópontok 100 Mbit-es, teljesen kapcsolt helyi
hálózaton keresztül kommunikáltak. A bpM sávszélesség meghatározásához szükséges α
konstans kiszámítását úgy végeztem, hogy meghatároztam különféle méretű (x darab
pixelből álló) képek feldolgozási és kirakási idejét (VI-8. ábra). Ennek az időnek a
túlnyomó részét a szerverektől visszakapott eredmény üzenet képernyő beállításokkal
kompatibilis bittérképpé alakítása és képernyőre másolása adja. Az α konstans értéke
lineáris regresszióval meghatározva 0,04414 μs/pixel lett.
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tulajdonságok
processzor:
memória:
hál. adapt.:

Inel Pentium IV, 1800 MHz
256 MB
Intel 82801DB PRO/100 VE
100 Mbit/s Ethernet (kapcsolt)

összekapcsoló hálózat

3Com SuperStack 4226T (100 Mbit)

switch

Windows XP, Piramis klaszterező réteggel

csomópont op. rendszer

VI-4. táblázat. Az elosztott sugárkövetés mérések során használt számítógépek paraméteri

idő [μs]

master feldolgozási idő kockánként

60000
50000

t = 0.04414x
40000
30000
20000
10000
0
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

pixelek
száma(x)

VI-8. ábra. Egy képkocka központi feldolgozásának ideje a képméret függvényében

A központi elem bc kommunikációs sávszélessége 100 Mbit/s kapacitású hálózati
kapcsolatot használva, 16 bites színmélységű képek esetén:
bc ( x ) =

100 000 000
.
16 x

(65)

A β, γ, δ konstansok meghatározása egy méréssorozat alapján történt, ahol egyetlen
számítógépen, különféle felbontásokat használva lemértem a modellezni kívánt jelenet egy
kockájának (VI-9. ábra) futási idő sorozatát. A futási idő sorozatra a (63) egyenlet jobb
oldalának nevezőjében szereplő függvényt illesztettem, amiből a következő konstans
értékek adódtak: β = 106,94 μs, γ = -5197,54 μs, és δ = 464065 μs. Az eredmények alapján
látható, hogy az egy pixelre eső grafikai számítás β mennyisége három-négy
nagyságrenddel nagyobb a központban történő feldolgozáshoz szükséges α értéknél. A
kiszámított együtthatókat a feldolgozási sávszélesség képletébe helyettesítve:
b pW ( x ) =

q
q * 10 6
.
=
(α + β ) x + γ x + δ (0,044 + 106,94)x - 5197,54 x + 464065

(66)

A teljes feldolgozás a fent kiszámított bpM, bpW vagy bc sávszélességek
legkisebbikének tempójában fog haladni. A jobb összehasonlíthatóság kedvéért egy
konkrét pixelszámra (x = 320*240 = 76800) kiszámítottam a kérdéses sávszélességeket:
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VI-9. ábra. Az modellezni kívánt jelenet első képkockája

b pM (76800) =
bc (76800) =

b pW (76800) =

1
= 294,99 FPS ,
0,04414 x

100 000 000
= 81,36 FPS ,
16 x

q *106
= q * 0,138 FPS .
(0,044 + 106,94)x - 5197,54 x + 464065

(67)

Az előző összehasonlításból kitűnik, hogy a gyakorlatban praktikusan használható
képméretek mellett a számítás sávszélessége messze elmarad a másik két tényező mögött,
így a teljesítmény meghatározásában csak a bpW tényező fog szerepet játszani. Nagyobb
képméreteknél (640*480 = 307200) már a hálózat kapacitása (bc = 20 képkocka
másodpercenként) is korlátozhatná a valós idejű működést, ez azonban a gyakorlatban csak
nagyszámú (több száz) csomópont, vagy nagyon egyszerű animációk esetén fordulhat elő.
Ebben az esetben a probléma a számítási kapacitás egy részének képtömörítésre történő
felhasználásával egyszerűen áthidalható. A fentiekből következik, hogy a felvázolt
problémánál a legszűkebb keresztmetszetet a gyakorlatilag érdekes paramétertartományban
mindig a (66) képletben leírt bpW jelenti, tehát ez a formula a rendszer teljesítményének
becslésére egy az egyben alkalmas. A VI-10. ábra a sugárkövetéses képszintézis elosztott
megvalósításának valós és előrejelzett teljesítményét hasonlítja össze. A nagyságrendi
különbségek áttekinthetősége érdekében logaritmikus skálát alkalmaztam.
A modell validálására elvégzett mérések során a modell predikciós képességének
jóságát a már eddig is használt abszolút relatív hiba átlagos értékével becsültem a
következő képlet szerint:

E relatív =

1
M

M

∑
i =1

t mért ( qi , xi ) − tbecsült ( qi , xi )
= 9,19 % ,
tmért ( qi , xi )

(68)

ahol M az elvégzett mérések száma, xi és qi az i. mérés során használt képméretet illetve
csomópontszámot jelenti. A tmért a mérés tényleges eredményét, tbecsült pedig a modell
alapján becsült futási időt jelöli.
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b)
képkocka/sec
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VI-10. ábra. Az elosztott sugárkövetés mért (a) és elvi (b) teljesítményének összehasonlítása

A (68) formulával leírt kommunikációs modell relatív hibája a különféle
összehasonlító mérések során 1-24% között változott, ahogy azt a VI-11. ábra hibafelülete
is mutatja.
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VI-11. ábra. Az aszinkron sávszélesség modell abszolút relatív hibájának felülete

Az ábrákon jól látható, hogy a kialakított modell széles tartományban hűen tükrözi
a klaszter valós teljesítményét. A modell képes a pixelszám több dekádos változásának
követésére, és a vizsgált mérettartományban a különféle processzorszámok mellett is jól
mutatja a futási eredmények várható alakulását. Nagy előnyt jelent, hogy a kommunikáció
teljesen a háttérben zajlik, így a teljesítményt nem közvetlenül korlátozó tényezők kizárása
után az aszinkron sávszélesség alapú modell végül is rövid (66) számú formulává
egyszerűsödik. A 10% alatti átlagos hiba jónak mondható, különösen akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy a becslést csupán a jelenet egyetlen kockája alapján készítettem, és a
jeleneten belül a valós képek számítási igénye kisebb-nagyobb ingadozást mutathat.
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A mérések és számítások alapján kiderült, hogy a sugárkövetéses technikával ma
még nem készíthetők nagyfelbontású, valós idejű animációk. A mérések azt mutatják, hogy
a 14 csomópontból álló klaszter a szükséges 20 képkocka/másodperc sebességet, egy reális
bonyolultságú animáció esetén, csak 60*80 (összesen 4800 pixel) felbontás mellett képes
biztosítani. Az élvezhető sebességű és minőségű animáció elkészítéséhez még körülbelül
két nagyságrendnyi teljesítmény vagy csomópontszám növekedésre lenne szükség.

VI.6 Összefoglaló értékelés és gyakorlati felhasználás
A párhuzamosítás ígéretes módja az informatikai rendszerek teljesítmény
növelésének, ügyelni kell azonban arra, hogy a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyan
hasznosuljanak. A teljesítménymodellezés és -becslés lényege a potenciális sebesség
növekedés és az ezzel járó szervezési adminisztráció megfelelő egyensúlyi helyzetének
megtalálása.
A csomópontok korlátozott kommunikációs lehetőségei miatt a klaszterekben nagy
szerepet játszik a kommunikáció és a számítások átlapolása. Az átlapolódások és egymásra
hatások különféle mértéke miatt az aszinkron teljesítménymodellek felállítása
meglehetősen összetett feladat. Ebben a fejezetben egy általam kidolgozott aszinkron
modellt mutattam be, mely sávszélesség viszonyok alapján képes a teljesítményt
hatékonyan előre jelezni. Az ismertetett algoritmus egy komplex, széles
problématartományt lefedő, elosztott algoritmus osztály futási idejének becslését teszi
lehetővé homogén klaszter rendszerekben. A módszer legfontosabb újdonsága az aszinkron
működés egyszerűen használható modellezésében rejlik. A modell lehetőséget ad különféle
fontos rendszer paraméterek, mint például a csomópontszám vagy a feldolgozási
blokkméret, optimális értékének becslésére is.
A bemutatott aszinkron teljesítménymodell lényege az egymással átlapolva
végrehajtott tevékenységek sávszélességének meghatározása, és ezek közül a legszűkebb
keresztmetszet megtalálása. Első lépésként felállítottam a különféle folyamatok analitikus
modelljét az azok természetéből adódó komplexitás felhasználásával, majd egyszerű
mérések segítségével meghatároztam a modellben szereplő konstans értékeket. A modell
ezek után a probléma méretek és csomópontszámok széles tartományában vált képessé a
fontos rendszerparaméterek előrejelzésére.
A modell használatának és hasznosságának bemutatására két példát dolgoztam ki
részletesen. Az egészrendezés egy többszörös függőségi viszonyban álló, nagy méretű
adathalmazon végzett egyszerű, de többfázisú műveletek modellezését demonstrálta. A
második példa a könnyen párhuzamosítható, mester-szolga jellegű programozási módszer
modellezésének egyszerűségét mutatta be az új módszer segítségével. A modellek
kidolgozásánál elsősorban a futási idő felírására összpontosítottam, de természetesen ebből
egyszerűen levezethetők a többi teljesítménymérték (hatékonyság, gyorsulás) függvényei
is. A paraméterek optimalizálása a bemutatott módszerrel nem csupán a futási idő, hanem a
többi teljesítménymérték szerint is elvégezhető. A második példában megmutattam, hogy
az algoritmus a paraméterek optimalizálása mellett lehetőséget biztosít a futási idő rögzített
paraméterek mellett történő becslésére is, és így az erőforrás hozzárendelő és ütemező
algoritmusok működésének alapjául szolgálhat.
A modellezés során rámutattam a klaszter architektúra egy másodlagos teljesítmény
növelő hatására, miszerint a csomópontok számával nem csupán a nyers számítási
teljesítmény növekszik, hanem egyúttal az egyéb erőforrások kapacitás növekedésében
rejlő lehetőségek is kihasználhatók. Az első példában bemutatott egész rendezés például a
csomópontszám növekedésével szuperlineáris gyorsulást tudott produkálni, mivel
sebességét az egyetlen csomóponton rendelkezésre álló tárterület szűkössége lényegesen
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korlátozta. Az itt nem részletezett elosztott adatbányászati algoritmusokkal foglalkozó
munkáim [4][15][18] során a különféle algoritmusok a több háttértároló által biztosított I/O
sávszélességből tudtak jelentősen profitálni.
A teljesítménymodellezés, és ezen belül a különféle teljesítménymértékek
becslésének célja az optimális erőforrás hozzárendelés, és a különféle terhelés elosztó
algoritmusok vezérléséhez szükséges információ biztosítása. Fontos felhasználási területet
jelent az előzetes mérésekkel célszerűen nem kezelhető méretű problémák futási idejének
meghatározása annak felmérésére, hogy az adott problémát lehet-e egyáltalán, illetve
érdemes-e párhuzamosítást használva megoldani.
Az általam kidolgozott módszer sokoldalúságát jelzi, hogy a különféle alrendszerek
modelljeire semmilyen megkötést sem tesz, így valóban képes az általánosan definiált
adatfeldolgozás jellegű algoritmusok színes palettájához alkalmazkodni. Ezt a kapcsolódó
publikációkban megjelent feladattípusok sokfélesége is mutatja: egyszerű egészek
rendezése [1][9], adatbányászati alkalmazások [4][15][18] és valós idejű kép/film szintézis
[122]).
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VII Összefoglalás
A szabványos elemekből összeállított klaszter rendszerek egyszerű felépítésük és
jelentős, de viszonylag olcsón rendelkezésre bocsátott számítási teljesítményük miatt egyre
fontosabb szerepet játszanak a nagy számítási igényű feladatok megoldásában. Nagy
előnyük, hogy a lazán csatolt csomópontok nagy hibatűrést, és ezzel együtt magas
rendelkezésre állási időt biztosítanak. Különféle sajátosságaik miatt a klaszterek a többi
nagy számítási kapacitású informatikai rendszerhez képest eltérő programozási
alapelvekkel rendelkeznek, és így azoktól lényegesen eltérő módszerekkel programozhatók
csak hatékonyan.
Annak érdekében, hogy a szűkebb kommunikációs keresztmetszet mellett is jó
skálázhatóság valósuljon meg, a klaszterekben szinte kizárólag explicit, üzenet alapú
kommunikációt használnak, és különös hangsúlyt kap a granularitás mértéke is. Ilyen
körülmények között nagyon fontos teljesítmény növelő eszközt jelent a különféle
műveletek egymással történő átlapolása, mely az aszinkron programozási alapelvek
széleskörű alkalmazását vonja maga után (eseményvezérelt programfutás, üzenetsorok
kezelése, háttérben futtatott feladatok).
A párhuzamos programok elkészítése önmagában is bonyolult, klaszterek esetén
azonban tovább nehezíti a feladat elvégzését a dinamikusan változó, és nehezen, csak
speciális eszközökkel adminisztrálható környezet. A szoftverfejlesztés legegyszerűbb, és
talán leghatékonyabb módját a kvázi párhuzamos megoldások jelentik. Ekkor alapvetően
szekvenciális algoritmusokat futtatunk egymással párhuzamosan eltérő adatokon, vagy
eltérő paraméterekkel (SPPS technika). A PC klaszterek általános célú, üzenet alapú
programozása szinte kizárólag üzenetkezelő könyvtárak segítségével történik.
Disszertációmban összehasonlításképpen ismertettem a leggyakrabban használt
párhuzamos architektúrákat, valamint azok klaszterekhez viszonyított főbb előnyeit és
hátrányait. Téziseim a klaszterek sajátságos teljesítmény viszonyaival, ezek
modellezésével és optimális kihasználásával foglalkoztak.
Az első tézis egy aszinkron üzenetküldésben rejlő lehetőséget aknázott ki,
nevezetesen a párhuzamos kommunikációs csatornák használatának hordozható módon
létrehozott teljesítmény növelő hatásával foglalkozott. A tézis második része a párhuzamos
csatornák teljesítménymodellezésére kidolgozott új formulát ismertette.
A második tézis a csomópontok közötti kommunikáció egy másik absztrakciós
szintjére, a csoportkommunikációra koncentrált. Bemutattam egy általam kidolgozott, új
üzenetszórási algoritmust, mely aszinkron üzenetkezelésre épülő, szimmetrikus
kommunikációs mintájával egy adott üzenetméretre a résztvevő célcsomópontok számától
független, konstans futási idővel rendelkezik.
A harmadik tézis a párhuzamos alkalmazások szintjével foglalkozott. Bemutatattam
egy új teljesítménybecslési módszert, mely az aszinkron módon megvalósított
algoritmusok különféle teljesítménymértékeinek egyszerű meghatározására használható. A
módszer lényege az összetett párhuzamos alkalmazások legszűkebb feldolgozási
keresztmetszetének meghatározása, és ennek alapján egy analitikus teljesítmény formula
felírása. A módszer néhány egyszerű mérés elvégzése után képes volt széles
paramétertartományban jó becslések előállítására.
A bemutatott tézisek nem csupán elméleti jellegűek, hanem elsődleges céljuk volt,
hogy a gyakorlatban is használható eredményeket adjanak. Az összes tézis mellett valós
mérési eredmények találhatók, melyek alátámasztják az elméleti megközelítések
helyességét, ugyanakkor azok gyakorlati felhasználására is példát mutatnak. Az elvégzett
mérések igazolták, hogy a tézisekben szereplő módszerek, illetve modellek bizonyos
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szempontból jobbak és pontosabbak, mint a klaszter környezetben használt eddigi egyéb
megoldások.
A fenti algoritmusok kipróbálásakor nem csupán a meglévő üzenetkezelő
könyvtárakat használtam, hanem megterveztem, és elkészítettem egy saját Piramis nevű
elosztott programozási környezetet is [20]. A Piramis rendszer és a bemutatott
algoritmusok implementációja objektum orientált C++ nyelven történt. A keretrendszer
hordozható forráskódú implementációjának elkészítése egy embernek hatalmas feladat
lenne, így a konkrét kódolásban jelentős szerep jutott az általam irányított hallgatóknak és
diplomatervezőknek is.
A disszertáció elkészítése során elért eredményeket nemcsak az elkészült
tudományos cikkek mutatják, hanem az itt bemutatott módszerek visszacsatolódtak az
oktatásba is. Készültek különféle klaszterekkel és párhuzamos rendszerekkel kapcsolatos
oktatási segédanyagok [19][21][22], és egyes hallgatóknak közvetlenül is lehetőségük nyílt
egy összetett párhuzamos rendszer belső működésének megismerésére, sőt kialakítására is.
A rendszert tanszékünk több kutatója is használja különféle klaszteren működő
elosztott algoritmusainak implementálására, valamint a Piramis rendszerrel több sikeres
bemutatót tartottam néhány nagyobb cégnek. A kutatási projekt 2003-ban elnyerte az IBM
Faculty Award pályázat díját.
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A melléklet: A Piramis rendszer
(kapcsolódó saját publikációk: [2][3][8][11][12][20])

A.1 A Piramis rendszer áttekintése
A Piramis egy operációs rendszer kiterjesztés, mely képes több, különálló asztali
számítógépet egyetlen virtuális számítógéppé összekapcsolni. A rendszer aszinkron üzenet
alapú kommunikációra épül, és alapvetően eseményvezérelt programozási megközelítést
támogat. A fő célja egy hatékony és egységes rendszerképet mutató programozási
környezet létrehozása, mely jól illeszkedik az objektum orientált nyelvekhez, és lehetővé
teszi az üzenetkezelés alapú programozási módszerek egyszerű használatát. A rendszer
fontos jellemzője, hogy nem csupán a felette működő taszkok közös névtérbe helyezését és
kommunikációját támogatja, hanem biztosítja az alkalmazások forráskód szintű
hordozhatóságát a különféle platformok között (jelenleg Linux és Windows), lehetőséget
ad heterogén rendszerek összekapcsolására, valamint megoldja a grafikus felület operációs
rendszer független kezelését. A Piramis rendszer kifejlesztése során egy teljesen kézben
tartható laboratóriumi mérési környezet alakult ki, mely lehetőséget biztosított különféle
kommunikációs és algoritmus elosztási stratégiák tesztelésére.
A Piramis rendszer megvalósítása ötvözi a hagyományos üzenetkezelő
rendszerek (PVM [23], MPI [26]) és a komponens alapú rendszerek (COM [51], CORBA
[53]) egyes tulajdonságait. Céljaiban, eszközeiben és kialakítási architektúrájában
(rétegszerkezetű virtuális gép) az üzenetkezelő rendszerekhez hasonlít. Elsősorban a
hatékonyságot és a teljesítményt helyezi előtérbe, lehetőséget adva nagy számítási igényű
feladatok több feldolgozó egységen történő, párhuzamos futtatására. Olyan virtuális
környezetet alakít ki, ahol az üzenetek segítségével együttműködő taszkok egymást a
különféle csomópontokon elfoglalt helyüktől függetlenül címezhetik. A komponens alapú
rendszerekhez abban hasonlít, hogy a feladatok megoldása nem csupán az egyféle, azonos
kódra épülő taszkok együttműködésével állítható elő, hanem az A-1. ábra által bemutatott,
hierarchikus adat- és feladatáramlás szerint is történhet. Ahhoz, hogy a feladat megoldása
az egymás szolgáltatásait használó komponensek rendszerének kialakításával is
megtörténhessen, lehetővé kell tenni, hogy a rendszerben egyszerre többféle alkalmazás is
működhessen, és meg kell oldani az ezek által biztosított funkciók nyilvántartását is.
Fontos tulajdonság, hogy a különféle modulok futási időben illeszthetők a rendszerbe.
Kezdeményező
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A-1. ábra. Hierarchikus adat- és feladatáramlás elosztott rendszerben
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A szolgáltatások kialakítását nagyban elősegíti a Piramis esemény alapú
feldolgozási felfogása (aszinkron üzenetek). Ha már adott a szolgáltatáskezelő
keretrendszer, érdemes bizonyos összetettebb rendszerfunkciókat is szolgáltatásként
megvalósítani, így a Piramisban is ilyen módon történt magának a szolgáltatásnyilvántartó
rendszernek az implementálása. Bár a Piramis rendszer szolgáltatásai bizonyos értelemben
komponensnek tekinthetők, melyek futtatásuk során szorosan összeforrnak a szállal,
amelyben futnak, nem támogatják azonban a magas szintű interfészek fogalmát. A
szolgáltatások által megvalósított funkciókat (interfészeket) közvetlenül az üzenetek és
válaszüzenetek típusát és sorrendjét leíró protokoll jellemzi.
A Piramis rendszer a megfelelő hatékonyság érdekében az objektum orientált C++
nyelvre épül, és a legfontosabb alaposztályokat és funkciókat egy könyvtár formájában
bocsátja a programozók rendelkezésére. A rendszer és a rajta futó programok kódja forrás
szinten hordozható, azaz a különféle architektúrákon változtatás nélkül lefordítható, majd
futtatható. Ezt úgy értem el, hogy az operációs rendszerrel való kapcsolattartás egy
absztrakciós rétegen, a wxWindow [99] könyvtáron keresztül valósul meg. A Piramis
rendszer mindenhol futtatható, ahol van C++ fordító és létezik wxWindow könyvtár
implementáció. Hatékonysági okokból a kommunikáció nem az absztrakciós könyvtár
magas szintű függvényein keresztül zajlik, hanem a Piramis közvetlenül szabványos Posix
hívásokat végez.

A.2 A Piramis rendszer architektúrája
A.2.1 Általános felépítés

A klaszter rendszerek alapja egy multiszámítógép architektúra, melynek
csomópontjai (végrehajtó egységei) önálló, közös logikai buszra kapcsolódó számítógépek
(A-2. ábra). A közös logikai busz lehetővé teszi, hogy minden csomópont az összes többit
egyetlen lépésben, közvetlenül érje el. A buszon ideális esetben egyszerre tetszőleges
számú kommunikáció folyhat, és egy csomópont egyszerre tetszőleges számú másik
csomópont felé továbbíthat, és tetszőleges számú másik csomóponttól fogadhat üzeneteket.
csomópont

csomópont

csomópont

csomópont

A-2. ábra. Közös logikai buszra kapcsolódó csomópontok

A Piramis rendszer is ilyen rétegszerkezetű multiszámítógép architektúrára épül. A
csomópontokat önálló, heterogén hardver felépítésű és különböző operációs rendszereket
futtató személyi számítógépek alkotják. Az összekapcsoló közeg szerepét az IP alapú
kommunikációra épülő, helyi hálózat játssza, bár az IP alapú címzés akár az Interneten
keresztüli összekapcsolást is lehetővé tenné. A lehető legjobb teljesítmény elérése
érdekében a csomópontok egy hálózati kapcsolón (switching hub) keresztül
kommunikálnak, és a kommunikációhoz szabványos, csomag alapú protokollokat (TCP,
UDP) használnak. A hálózati kapcsoló és az időosztásos multiplexáláson alapuló
adatátvitel (csomagkapcsolt protokoll) használatával elérhető, hogy minden csomópont
több másikkal is képes legyen egyszerre kommunikálni. A csomópontokat alkotó önálló
számítógépek maguk is több párhuzamosítási lehetőséget tartalmaznak, így lehetőség
nyílik a kommunikációs, a be- és kiviteli (pl. diszk) és a feldolgozási műveletek
nagymértékű átlapolására.
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A csomópontok egységes logikai busszal történő összekapcsolása tetszőleges
kommunikációs és feldolgozási struktúra kialakítását lehetővé teszi. Az elosztott,
párhuzamos rendszerekben gyakori az „oszd meg és uralkodj” elv használata (III.5.2.4
pont), melynek lényege, hogy egy csomópont a neki kiadott feladatot további részekre
bontva továbbadja, és a kapott eredményeket egyesítve adja vissza a feladatot
kezdeményezőnek. Ekkor minden csomópont az általa nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez
igénybe veszi más csomópontok szolgáltatásait. A fenti megoldási módszerrel egy
egymásra épülő, lefelé egyre bővülő számú elemet tartalmazó kliens-szerver architektúra
alakul ki, innen kapta nevét a Piramis rendszer. Ez a szerkezet a végrehajtás időbeli
lefutását jellemzi, az egymásra épülő szolgáltatási szintek fizikailag nem különülnek el,
hiszen egyetlen csomóponton tetszőleges számú és típusú szolgáltatás elhelyezhető.
Az egyes csomópontokat alkotó számítógépek egymástól függetlenül
működnek, a kommunikáció lehetőségét a hálózati összeköttetés biztosítja. A csomópontok
működtetését a helyi operációs rendszerek végzik. Az alkalmazások és az operációs
rendszer között kialakított újabb réteg az egységes rendszerkép megteremtését és bizonyos,
egész rendszerre kiterjedő szolgáltatások biztosítását végzi. Ezek a funkciók egy operációs
rendszerre épülő, viszonylag vékony elosztáskezelő rétegként (A-3. ábra) valósíthatók
meg.
Az elosztáskezelő réteg kétféleképpen implementálható: az elosztáskezeléssel
kapcsolatos összes funkció beépíthető a párhuzamosan futó taszkokba az üzenetkezelő
könyvtárakkal való összeszerkesztéskor (például MPI könyvtár), vagy használható a
virtuális gép koncepció is. Ez utóbbi lényege, hogy az elosztáskezeléssel kapcsolatos
funkciók közös része csak egyszer, egy külön kiszolgáló programban kerül
implementálásra (például PVM démon), így a taszkokhoz csupán azokat a funkciókat kell
hozzászerkeszteni, melyek a kiszolgáló programmal való kapcsolattartáshoz szükségesek.
Ebben az esetben a csomópont a kiszolgáló háttérprogram elindításával válik a klaszter
részévé. A módszer előnye, hogy lehetővé teszi a taszkok menet közbeni dinamikus
elindítását és leállítását, ezzel a csomópontok a futó alkalmazásoktól függetlenül
távvezérelhetővé és monitorozhatóvá válnak. Emellett a hibakezelés egyszerűbbé válik,
mivel bizonyos adminisztrációs információk a taszkoktól függetlenül is implementálható
és lekérdezhetők lesznek.
taszk9
taszk7

taszk8
taszk4

taszk3

taszk3

taszk2
taszk2

taszk1

elosztáskezelő

elosztáskezelő

elosztáskezelő

operációs rendszer

operációs rendszer

operációs rendszer

hálózati eszköz

hálózati eszköz

hálózati eszköz

A-3. ábra. Rétegszerkezetű elosztott architektúra

A Piramis rendszer a virtuális gép koncepciót követi, az elosztáskezelő réteg
szerepét egy PManager nevű, állandóan futó háttértaszk (Linux démon, illetve Windows
service) látja el. A klaszter egy névtérbe helyezett erőforrásait a feladatok megoldásán
közösen dolgozó taszkok alkotják. Az elosztáskezelő réteg feladata a taszkok
helyfüggetlen kezelése, és az együttműködésükhöz szükséges kommunikációs lehetőségek
biztosítása.
Mivel a csomópontvezérlő szerepét a PManager játssza, az adott csomóponton futó
taszkok nyilvántartását, címezhetőségét és kommunikációját is neki kell biztosítania. A
modern multi-tasking operációs rendszerek lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyetlen
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fizikai számítógép külön-külön processzben több csomópontot is futtathasson. A
csomópontokat így nem csupán a hálózati interfész IP címe azonosítja, hanem az azonosító
az IP cím és a TCP (vagy UDP) port együtteséből áll össze. A számítógépenkénti több
csomópont használatának nem csupán a tesztelésnél van jelentősége, hanem az elosztott
taszkok biztonsági elválasztásában is szerepet játszhat. Alaphelyzetben az egy
csomóponthoz tartozó taszkok a teljesítmény javítása érdekében közös címtérben futnak,
de ez biztonsági és hibatűrési szempontból nem feltétlenül célszerű.
A Piramis rendszer futtatására elvileg minden IP alapú hálózati támogatással
rendelkező, időosztásos multi-tasking operációs rendszer képes. A csomópontok
nyilvántartását és összefogását a később bemutatott információs szolgáltatás végzi. Az
információs szolgáltatás címe az egyes csomópontok konfigurációs állományában
tárolódik.
A.2.2 A csomópontok szerkezete

Egy adott számítógép a PManager program elindításával válik a klaszter részévé.
Elindulása után a csomópont további taszkjainak létrehozását a PManager vezérli. Az új
taszkoknak átadja a saját elérhetőségét, így biztosítva számukra a csomópontvezérlő
szolgáltatásainak elérhetőségét. A PManager a futó taszkokról állandó nyilvántartást vezet.
A csomópont taszkjai minden kommunikációt az őket elindító PManager-en keresztül
végeznek, amely a többi csomópontvezérlővel együttműködve elfedi előlük a céltaszk
fizika eléréséhez szükséges lépéseket.
Bár a csomópontvezérlő és taszkjai közös címtérben futnak, külön-külön fordítási
egységet alkotnak annak érdekében, hogy futási időben a virtuális gépet újabb
szolgáltatásokkal lehessen bővíteni. A csomópontvezérlők és a taszkok
együttműködésének egyszerű megvalósításához közös adattípusokra és adatszerkezetekre
van szükség. A C konvenciót követve a konstans értékek és a típusdefiníciók egy header
fájlba kerülnek, míg a közös ősosztályokat, adatszerkezeteket és egyéb kódokat egy
libpiramis nevű C++ rutinkönyvtár (library) tartalmazza. A zökkenőmentes
együttműködés érdekében ezt a dinamikusan linkelhető könyvtárat kell minden egyes
taszkhoz hozzászerkeszteni.
A teljes rendszer forrásszintű hordozhatósága érdekében a libpiramis rutinkönyvtár
az operációs rendszer szolgáltatásait nem közvetlenül, hanem egy operációs rendszer
absztrakciós könyvtáron keresztül használja. Az absztrakciós könyvtár kiválasztásánál a
wxWindow-ra esett a választás, mivel ez a szinkronizálás, valamint a szál és socket kezelés
mellett összetett vezérlőket tartalmazó, platform független grafikus felületet is biztosít.
A taszkok közötti kommunikáció hálózati forgalmának lebonyolítását, a szálak
ütemezését és a fájlok kezelését a legalsó rétegben található operációs rendszer végzi. Az
A-4. ábra a fent bemutatott logikai rétegeket mutatja. A csomóponthoz tartozó taszkok és
könyvtárak kódja az elindított PManager címterébe töltődik be, mely számos további szálat
indít a különféle feladatok konkurens végrehajtására. Az operációs rendszer más, a
klaszterhez nem tartozó feladatokat is futtathat, melyek között lehet egy másik – akár
ugyanehhez a klaszterhez tartozó – csomópontvezérlő is. A csomópontok működése nem
befolyásolja a gazda operációs rendszer többi alkalmazásának futását. A klaszter vezérlő
szoftverét alacsony prioritással futtatva lehetővé válik akár a szokásos, mindennapi
tevékenységek mellett fennmaradó processzor üresjáratok kihasználása is.
Mivel a memória-, fájl- és taszkkezelés támogatása a helyi operációs rendszer
alapfeladatai közé tartozik, az elosztásvezérlő réteg kevés kódot tartalmaz, és viszonylag
vékony lesz: a felsőbb rétegekre csak a funkciók platformfüggetlen becsomagolása
(wxWindows), illetve elosztott változatuk kialakítása (libpiramis és a PManager) hárul.
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PManager
csomópontvezérlő

taszk5

taszk17
tetszőleges taszk

fájl szolgáltatás

Piramis osztálykönyvtár (libpiramis)

helyi taszkok
tetszőleges programok
vagy akár egy másik
Piramis csomópont

piramis taszkok, üzenetek és kommunikációs prototípusok

wxWindow
operációs rendszer absztrakciós könytár és grafikus felület

helyi operációs rendszer
memória-, hálózat-, szál- és taszkkezelés, ütemező, biztonsági rendszer

A-4. ábra. Rétegszerkezetű elosztott architektúra

A.3 Alapvető rendszerfunkciók
Az elosztott rendszerek egységes rendszerképének biztosítása az elosztáskezelő
szoftver feladata. A Piramis rendszerben az ehhez szükséges csomópont szintű
alapfunkciókat a PManager tartalmazza, a csomópontok együttműködésének biztosítása a
Directory Sevice nevű információs háttérszolgáltatás segítségével történik. A rendszer
egészének célja, hogy komponensei összehangolt működésükkel biztosítsák a kapott
feladatok minél hatékonyabb megoldását.
A monolitikus rendszerkép kialakításához elengedhetetlen, hogy a rendszer elemeit
(taszkok, fájlok, adatszerkezetek) a rendszer bármely pontjáról helyfüggetlen módon
lehessen azonosítani és címezni. Ehhez az összes összetevő számára egységes névteret kell
létrehozni. A klaszter rendszerben az egységes rendszerképet a párhuzamos taszkok közös
névterének kialakítása teremti meg. Az azonosítás szerepe, hogy az együttműködni kívánó
elemek megtalálhassák és megkülönböztethessék egymást kommunikáció vagy
információszerzés céljából. A taszkok azonosítása a csomópont címéből és egy egyedi,
helyi azonosítóból képzett érték alapján történik. Az ilyen azonosító hatékony címzést
biztosít, a taszkok migrációját azonban nem támogatja. Az többi erőforrás (fájl, nyomtató,
adatbázis) becsomagolható a kezelését végző taszkba, így ezek is egyszerűen
megkülönböztethetővé és címezhetővé válnak. Az IP alapú kommunikáció használata miatt
akár az Internetes azonosítási szabványok is használhatók, pl. a fájlok esetén az URL
megadásával (protokoll://csomópont/út/fájlnév), így akár a klaszter szempontjából külső
erőforrásokra is egyszerűen hivatkozhatunk (például egy távoli fájlrendszer, adatbázis,
vagy egy web szolgáltatás).
Az együttműködés másik fontos feltétele a kommunikáció és szinkronizálás. A
klaszter rendszerekben a komponensek egymás közötti adatcseréje – közösen használható
erőforrás hiányában – üzenetkezelésen alapul. Az üzenetküldés megvalósítható szinkron
vagy aszinkron módon. A különféle típusú műveletek átlapolhatósága érdekében a Piramis
az aszinkron modellt alkalmazza, ahol az üzenetkezelés közbülső tárolóelemek
(üzenetsorok) használatán alapul. Az aszinkron kommunikáció alkalmazásakor a szükséges
szinkronizálási formák megvalósítása egy oda-vissza üzenetpár segítségével oldható meg.
A fenti két alapfeladat mellett a klasztervezérlő felsőbb szintű, operációs rendszer
jellegű funkciókat is megvalósíthat. Ezek közül legfontosabbak az erőforrás kezelés, a
monitorozás és a biztonsági funkciók. A Piramis rendszerben a memória-, fájl- és
taszkkezelést (taszkok létrehozása, megszüntetése, ütemezése) a helyi operációs rendszer
végzi, azonban teljes rendszer szintjén fellépő kommunikációs, erőforrás foglalási és
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kölcsönös kizárási megoldásában már a csomópontvezérlők is kiveszik a részüket. Ezek a
megoldások nagy részben a felhasználó elől elrejtve működnek, a Piramis könyvtár
automatikusan biztosítja, hogy a közeli és távoli üzenetsorok hozzáférése azonos legyen, és
csupán a teljesítményben legyen megfigyelhető különbség.
A biztonsági rendszer feladata az illetéktelen hozzáférés elleni védelem biztosítása,
a virtuális gépet alkotó gazdagépek zavartalan működésének fenntartása és a jól működő,
hasznos programok megóvása a rossz szándékkal vagy esetleg hibásan megírt társaiktól.
Szintén ebbe a témakörbe tartozik az adatvédelem, hibakezelés is. A Piramis rendszer
biztonsági megoldásait teljesen az operációs rendszer szolgáltatásaira építi. Mind a
Windows, mind a Linux operációs rendszer lehetővé teszi, hogy a Piramis
csomópontvezérlő háttérszolgáltatás (service, illetve démon) automatikusan egy megadott
felhasználó nevében és jogosultságaival kerüljön elindításra. A beállított jogosultságokat a
felhasználók taszkjai is öröklik, azaz az installáláskor meghatározott jogosultságok (fájl
hozzáférés szabályozás, processzor és diszk kvóta, processz prioritás) a teljes rendszer
működési területét behatárolják. Ezzel lehetővé válik, hogy a klaszter ne csupán dedikált
számítógépekből épülhessen fel, hanem a csomópontvezérlők általános célú
számítógépeken háttérfeladataként futva, az üresjárati idők kihasználásával is
kialakíthassanak nagyteljesítményű számítási rendszereket. A klaszter csomópontok
közötti kommunikációt, a minél nagyobb teljesítmény elérése érdekében, nem titkosítják,
ezért a klasztert alkotó csomópontok külső hálózatokkal való határait tűzfallal kell védeni.
Annak érdekében, hogy a klaszter egésze lépést tudjon tartani a hardver és szoftver
konfiguráció folyamatos változásával, mindenképpen rendelkeznie kell egy információs
adatbázissal. Ezt az adatbázist elosztott formában célszerű implementálni, mivel ellenkező
esetben a rendszerbe kritikus meghibásodási pont kerül, ráadásul a központi megoldás
könnyen szűk keresztmetszetté válhat. Az információs adatbázis a rendszert alkotó
komponensek listáját és azok aktuális állapotát tartalmazza. Heterogén rendszerek esetén
nem elég a csomópontok számát és elérési címüket tárolni, de foglalkozni kell a
csomóponton rendelkezésre álló erőforrások mennyiségével és típusával is (processzor
típus, memória mennyiség, operációs rendszer, háttértároló információk). Bizonyos adatok,
például a processzor vagy hálózati terheltség folyamatosan változhatnak is.
Klaszter rendszerben a hardver erőforrások mellett a szoftver komponensek is futási
időben, dinamikusan változhatnak. A szolgáltatás nyilvántartás funkció a szoftver
komponensek futási idejű változásainak nyomon követésére szolgál. Mivel ezek képezik
majd a magasabb szintű feladatok megvalósításához szükséges építőelemeket, a
komponens alapú tervezésnél jelentős szerephez jutnak.
A klaszter rendszerek gyakran biztosítanak bizonyos alap rendszerszolgáltatásokat,
melyek lefedik a gyakran használt funkciókat, vagy segítik a programfejlesztés menetét.
Ilyen lehet a fájl, tranzakció, perzisztencia kezelés, az egységes konzol biztosítása, vagy a
naplózást, a hibakeresést és a monitorozást segítő funkciók. A Piramis rendszer beépített
időzítő és naplózó szolgáltatással rendelkezik, és támogatja a távoli csomópontok közös
konzolról történő távvezérlését, a szolgáltatások tömeges telepítését, a klaszter erőforrások
monitorozását és az elosztott hibakeresést is (naplózás, grafikus üzenettörténet ábrázolás).
A.3.1 Kommunikáció a Piramisban

A komponensek közötti együttműködés fontos feltétele a kommunikáció és
szinkronizálás. A rendszer és a taszkok egymás közötti adatcseréje aszinkron üzenetsorok
kezelésén alapul, mely a szükséges szinkronizálási formák megvalósítására is lehetőséget
biztosít. Egyetlen üzenet egy szignál küldésnek feleltethető meg, míg két folyamat
szinkronizálása egy oda-vissza üzenet pár segítségével oldható meg.
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Minden taszkhoz pontosan egy bemeneti üzenetsor tartozik, ide érkeznek a
taszknak szóló üzenetek. A Piramis üzenetek egy rövid fejlécből és egy tetszőleges
hosszúságú adatsorozatból állnak. A fejléc tartalmazza az üzenet típusát, küldőjének és
címzettjének azonosítóját, valamint egy egyedi sorszámot, amely két adott taszk között
bonyolított üzenetek megkülönböztetésére szolgál. Az üzenetek törzse egy bájtfolyam,
melybe tetszőleges adatok írhatók és a fogadó oldalon pedig ugyanilyen sorrendben
kiolvashatók. Az adatábrázolási konvenciók különbözőségét a Piramis könyvtár beépített
típusokkal takarja el, pl. az uint32 típus mindig 32 bites, előjel nélküli egészet jelent. A
beépített típusoknál a számábrázolás, illetve a byte sorrend (little endian, big endian) a
különféle processzor típusok között automatikusan fordul, amennyiben szükséges. A
különféle típusok beírását és kiolvasását C++ operátorok segítik, melyek a beépített
típusokat automatikusan támogatják, és a saját adattípusokra is implementálhatók. Az A-5.
ábra egy tipikus üzenetküldést mutat egy felhasználói taszkban.
uint32 items = 1;
MyObject obj(1,2,3);
PMsg *m = NewMsg( PMsgType::Resp , dest );// Resp típusú üzenet a
// dest azonosítójú taszknak
*m << items << obj;
// az üzenet összeállítása
m->Send();
// a küldés azonnal visszatér

A-5. ábra. Üzenetek összeállítása és küldése a Piramis rendszerben

A kommunikációban központi szerepet játszanak a csomópontvezérlők. A
csomópont összes üzenete a PManager-hez érkezik, mely az üzenetben található címzett
azonosító alapján helyezi az üzenetet a céltaszk sorának végére. Az üzenetsorban található
üzenetek feldolgozása a címzett feladata. Az üzenet feldolgozása tetszőleges időben és
sorrendben történhet. Alapértelmezés szerint a taszkok üzenetkezelő ciklusa az üzeneteket
érkezési sorrendben dolgozza föl, és csak akkor lát hozzá a következő üzenethez, ha az
előző feldolgozását már befejezte.
Az üzenetküldés szintén a PManager aktív közreműködésével történik. A
taszkokban kiadott Send parancs a küldeni kívánt üzenetet – címzettjétől függetlenül – a
csomópontvezérlőnek adja át, mely az üzenetet helyi címzett esetén a megfelelő taszknak,
távoli címzett esetén a címzett csomópontvezérlőjének továbbítja. A megoldás fő előnye,
hogy az esetleg hosszadalmas hálózati üzenetküldés nem blokkolja a küldő taszk szálát, és
lehetőséget nyújt a távoli csomópont felé irányuló adatforgalom optimalizálására is. A
Piramis üzenetküldő rendszere a párhuzamosság ellenére garantálja, hogy tetszőleges két
taszk között az áramló üzenetek sorrendje nem változik, azaz a céltaszk az üzeneteket
minden partnerétől az elküldés sorrendjében kapja meg.
A.3.2 Taszkkezelés

A taszkok alkotják a Piramis rendszer elosztott komponenseit. A taszk egy üzenetek
fogadására és küldésére képes, külön végrehajtási szállal rendelkező objektum. A
felhasználói és a rendszertaszkok a libpiramis osztálykönyvtárban található PTask
ősosztályból származnak. Az ősosztály biztosítja számukra a bemenő üzenetsor és az
üzenetkezelő ciklus megvalósítását, valamint a más taszkokkal történő kommunikációhoz
szükséges szoftver infrastruktúrát. A felhasználói taszkok készítőire ezek után csupán az
üzenetfeldolgozó függvény elkészítésének feladata hárul.
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A taszkok, illetve taszk csoportok önálló fordítási egységet képeznek. A fordítás
eredménye egy tetszőleges számú taszkot tartalmazó, futási időben dinamikusan betölthető
modul (Windows .dll, vagy Linux alatt .so) lesz. A taszk futtatásához futási időben kell
betölteni az azt tartalmazó modult a csomópontvezérlőbe. A modulok betöltése, az adott
csomóponton futó taszkok nyilvántartása és az újabb taszk példányok elindítása a
PManager feladata. Indításnál a taszkok bizonyos paramétereket automatikusan
megkapnak az indítást végző PManager-től. Az érkező újabb üzeneteket a klaszter
rendszer, konkrétan a PManager, helyezi a taszkok üzenetsorába, az elosztott alkalmazás
fejlesztőjének csak a feldolgozó függvények megírásával kell foglalkoznia.
Fontos szerepet játszik a különféle típusú taszkok megkülönböztethetősége, mivel a
teljes klaszter többféle feladat megoldásán is dolgozhat egy időben. A Piramis rendszerben
a különféle taszktípusok megkülönböztetésére a szolgáltatás fogalma szolgál. A taszkok
lényegében egy szolgáltatás futó példányát képezik.
A.3.3 Szolgáltatások

Az elosztott rendszerekben nem csak a hardver erőforrások konfigurálhatóságával
kell foglalkozni, hanem fontos szerepet játszik a szoftver komponensek bővíthetősége is. A
Piramis szolgáltatáskezelés funkciója lehetővé teszi, hogy egyes rendszerelemek futási
időben kapcsolódjanak be, vagy váljanak ki a rendszerből. A szolgáltatások képezik a futó
taszkok sablonjait, azaz ezek tartalmazzák a futtatandó kódokat. Emellett a szolgáltatás
tartalmaz egy interfész leírást, mely megadja, hogy az ilyen típusú taszkok milyen bemenő
és kimenő üzeneteket támogatnak, milyen protokoll szerint működnek, azaz az egyes
bejövő eseményekre hogyan reagálnak. A Piramis rendszer minden futó taszkról
nyilvántartja, hogy melyik szolgáltatás példányaként jött létre. A taszkok együttműködése
a megfelelő típusú szolgáltatások megtalálásán és használatán alapul. A dinamikusan
betölthető modulok együtt tárolják a taszkok futtatható kódjait és az általuk nyújtott
szolgáltatás azonosítóját.
A dinamikusan betölthető modulokban található szolgáltatások a regisztráció
során válnak elérhetővé. A modulok a hozzájuk tartozó szolgáltatások kódja mellett
tartalmaznak egy regisztrációs függvényt, és szolgáltatásonként egy létrehozó függvényt is
(factory).
A modul betöltésekor a csomópontvezérlő a regisztrációs függvény
meghívásával kiegészíti az elérhető szolgáltatásokat tartalmazó listáját a modulban
található szolgáltatásokkal. Ez a lista tulajdonképpen egy szolgáltatás kódokat és létrehozó
függvényeket összerendelő táblázat. A regisztráció folyamatának lényege az új modul
betöltése, és az általa nyújtott szolgáltatások beírása a szolgáltatáslistába. Ha ezután a
PManager-nek létre kell hoznia egy adott típusú szolgáltatást, akkor a táblázatból kikeresi
a szolgáltatáshoz tartozó létrehozó függvényt, és ennek meghívásával létrehozza az adott
szolgáltatást megvalósító taszkobjektumot. A függvény többszöri meghívásával tetszőleges
számú taszkpéldány hozható létre az adott szolgáltatás típusból.
A kialakított infrastruktúra lehetőséget biztosít az egyes alapvető rendszerfunkciók
Piramis szolgáltatásként történő megvalósítására. Ezek közül legfontosabbak a távoli
fájlkezelés, az elosztott, klaszter szintű szolgáltatás nyilvántartás, valamint a konzol és
monitorozási lehetőséget biztosító funkciók.
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A.4 Piramis Manager
A csomópontonként egyetlen példányban futó csomópontvezérlő, a PManager
maga is egy speciális feladatú taszk objektum, mely a csomópont indításakor
automatikusan jön létre. Fő feladata a felügyelete alatt futó taszkok beillesztése az elosztott
klaszterbe. A PManager feladatai közé tartozik a szolgáltatás- és a taszkkezelés, a
csomópont üzeneteinek kezelése, bizonyos teljesítmény adat gyűjtési funkciók és a
biztonsági kérdések kezelése is.
A taszkok tényleges létrehozása és nyilvántartása mellett a taszkkezelés témakörébe
tartozik a modulok betöltése és eltávolítása, valamint a regisztráció folyamatának kezelése
is. A PManager a beregisztrált szolgáltatás sablonok alapján hozza létre a csomópont
taszkjait. Az új taszkok létrehozása kezdeményezhető egy konzolról, vagy akár
programkódból is. A létrehozott taszkhoz a PManager egy globálisan egyedi azonosítót
rendel, bejegyzi azt az üzenetek továbbításához szükséges táblázatba, és végül elindít egy
új szálat a taszk számára. Bizonyos funkciókat a taszk teljes életciklusa folyamán a
PManageren keresztül ér el, ilyenek az üzenettovábbítás, a szolgáltatások keresése,
valamint a közös szálban kezelt grafikus interfészhez való kapcsolódás is.
A szolgáltatáskezelés lényege a csomóponton található (beregisztrált)
szolgáltatások helyi nyilvántartása és a központi információs szolgáltatás értesítése a beálló
változásokról. A folyamatosan frissített központi nyilvántartásból kikereshető, hogy melyik
csomópont rendelkezik egy adott szolgáltatással, és melyik csomóponton milyen
szolgáltatások kerültek regisztrálásra. Egy speciális üzenet küldésével a rendszer
tetszőleges pontjáról kérhető egy beregisztrált szolgáltatást megvalósító taszk elindítása a
PManager-től, illetve ha már fut ilyen, akkor lekérdezhető annak azonosítója.
Az üzenetkezelés megvalósítása szintén a PManager feladata. A csomópont összes
üzenetének továbbítását a PManager speciális kommunikációs szálai végzik. Az üzenetek
megfelelő továbbításához a PManager a belső taszk nyilvántartását használja. A PManager
a csomóponton belül speciális azonosítóval rendelkezik, de maga is egy Piramis taszk,
mellyel üzenetek segítségével kommunikálni lehet. A PManager üzenet-, taszk- és
szolgáltatáskezeléshez kapcsolódó belső szerkezete az A-6. ábrán látható.
PManager
bejövő üzenetek
csomagjai

üzenetek

Üzenetkezelő

taszk23
időzítő szolg.

üzenet útvonalválasztás
kimenő üzenetek
csomagjai

taszk13
felhasználói taszk

Manager
üzenetek
szolgáltatás
lista
-----------------------------

taszk lista

PManager mag
szolgáltatás- és
taszkkezelés,
adatgyűjtés

-----------------------------

létrehozás

taszk17
felhasználói taszk

A-6. ábra. A csomópontvezérlő PManager blokksémája

A PManager nemcsak a csomópont szoftver jellegű konfigurációját követi nyomon,
hanem a hardver erőforrásokkal kapcsolatban is folyamatos adatgyűjtést végez, és ezeket
az információkat az egész rendszer számára elérhetővé teszi. Egyes adatok, mint a
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processzor típusa, működési frekvenciája, a hálózati adapter sávszélessége vagy a
háttértárolók kapacitása, a rendszer működése közben állandó, még mások, mint az
aktuális processzor vagy hálózati kihasználtság, a szabad memória vagy háttértár kapacitás,
pillanatról pillanatra változhat. A folyamatosan változó adatokból a PManager időnként
mintákat vesz, és egy adott méretű időablakot alapul véve átlagot képez. A PManagertől
ezek az összesített információk bármikor lekérdezhetők, és az optimális terhelés elosztással
kapcsolatos döntéseknél felhasználhatók.
A biztonsági rendszer feladatkörébe tartozik az illetéktelen hozzáférés elleni
védelem, a klasztert alkotó csomópontok működésének zavartalan fenntartása és a rendszer
védelme a hibásan megírt alkalmazásoktól. A biztonsági rendszer dolga még az
adatvédelem és a hibakezelés megoldása is. A futtató operációs rendszer és a nem a
klaszterhez tartozó alkalmazások védelme a csomópontvezérlő futásához kapcsolódó
jogosultságok beállításával lehetséges. A modern operációs rendszerek, a fájlrendszerhez
kapcsolódó jogosultságok mellett, lehetőséget biztosíthatnak különféle diszk és processzor
kvóták, valamint prioritások beállítására is, így a gazdagép egyéb programjaitól való
elválasztás viszonylag egyszerűen megoldható. Az egy klaszter csomóponthoz tartozó
programok, mivel egy címtérben futnak, egymással szemben nem védettek. Ilyenkor a
megoldást a nem biztonságos, vagy tesztelés alatt álló taszkok külön csomópontvezérlő
alatt történő elindítása jelenti, mivel az egy számítógépen elindítható csomópontok száma
nem korlátozott. Nem érdemes azonban minden egyes taszknak külön csomópontvezérlőt
létrehozni, mivel az egy csomóponton belüli taszkok kommunikációja a közös memória
használaton keresztül jóval gyorsabb. Az elkülönített címterek növelik ugyan a
biztonságot, de egyben a kommunikáció hatékonyságának csökkenésével is járnak.

A.5 Rendszerszolgáltatások
A Piramis rendszerben a feladatok végrehajtása az egymást használó, különféle
csomópontokon futó szolgáltatásokra (service) épül. A szolgáltatások lényegében
sablonok, a példányosításukkal létrejövő Piramis taszkok prototípusai. A különféle
szolgáltatások kódját dinamikusan betölthető modulok tartalmazzák. A szolgáltatások
lehetnek önálló programok vagy az egyes programok speciális kihelyezett komponensei.
A Piramis rendszer egyes összetevői is szolgáltatásként kerültek megvalósításra. A
rendszerszolgáltatások közül elsőrendű fontosságú a szolgáltatások nyilvántartását végző
könyvtár szolgáltatás. A felhasználói interakció fontos feltétele, hogy a távoli gépeken
elhelyezkedő taszkok is egy helyről vezérelhetők és nyomon követhetők legyenek. Erre
biztosít lehetőséget a monitor szolgáltatás. A rendszer szerves részét képezi még az
egyszeri és periodikus üzenetek küldésére képes időzítő szolgáltatás, valamint a
hibakeresésnél használható üzenet monitorozó és naplózó szolgáltatás. A következő
alpontok ezeknek az alapvető rendszerfunkcióknak a rövid áttekintését tartalmazzák.
A.5.1 Könyvtár szolgáltatás

Az elosztott rendszerekben nagyon fontos szerepet játszik az információs
szolgáltatás kialakítása. Alkalmazása azért szükséges, hogy a rendszer különféle helyeken
elhelyezkedő elemeinek együttműködése az állandóan változó rendszerkonfiguráció
(meghibásodások, rendszerbe belépő és rendszert elhagyó csomópontok) ellenére is
zökkenőmentes legyen. A Piramis rendszer információs szolgáltatását egy speciális,
minden klaszterben jelen lévő Piramis taszk, a könyvtár szolgáltatás valósítja meg.
Működésének célja a teljes klaszter állapotának nyilvántartása, és az ezekre az
információkra vonatkozó kérések kiszolgálása.
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A könyvtár szolgáltatás egyik feladata a klaszter csomópontjainak nyilvántartása.
A klaszterbe belépő csomópontok jelzik a csatlakozás tényét a könyvtár szolgáltatás felé,
mely ettől kezdve a többi, már belépett csomóponthoz hasonlóan, tőle is lekérdezi
szabályos időközönként az aktuális terheltségi információkat. Az esetleges
meghibásodások, leállások detektálása a válaszüzenetek elmaradása alapján történik, ebben
az esetben a könyvtár szolgáltatás törli az adott gépet a csomópontok listájából.
A csomópontok nyilvántartása mellett a könyvtár szolgáltatás folyamatosan követi a
rendelkezésre álló szolgáltatások körét a klaszter összes csomópontjában. Az egyes
csomópontvezérlők folyamatosan értesítik a könyvtár szolgáltatást az elérhető
szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról (egy szolgáltatás megszűnése, vagy új
szolgáltatás regisztrációja a csomóponton), valamint arról is, ha a csomópont elhagyja a
klasztert.
Ha a rendszer információit egy folyamatosan frissített központi adatbázisban
tároljuk, akkor a rendszerelemeknek elegendő a központi adattár elérését ismerni, és a
többi információ már innen megszerezhető. Természetesen az adatfrissítés módjától
függően az adott pillanatban a rendszerről az adattár csak közelítő pontosságú képet tárol.
A központosított megoldás több hátránnyal jár. A rendszer skálázhatósága korlátozott,
hiszen a központi elem könnyen szűk keresztmetszetté válhat, valamint a központi elem
meghibásodásra érzékeny pont (single point of failure), mivel kiesése egy alapvető
rendszerfunkció elvesztésével jár.
A központosítással járó nehézségeket a Piramis rendszer úgy hidalja át, hogy a
könyvtár szolgáltatás központi adatbázisát elosztottan tárolja, és a könyvár szolgáltatásból
minden pillanatban készenlétben tart egy meleg tartalékot is. Az elgondolás az internetes
névszolgáltatásnál (DNS, Domain Name Service) már bevált módszerhez hasonlít: a
skálázhatóság eléréséhez a könyvtár szolgáltatást végző taszkokat fa struktúrába
rendezzük, és egy taszk csupán a saját környezetének a kiszolgálásáért felelős, de
feladatának elvégzéséhez más könyvtár szolgáltatást végző taszkokat is felhasználhat. A
hibatűrést a könyvtár szolgáltatás többszörözésével érjük el, az elsődleges szolgáltatás
működése folyamán folyamatosan szinkronizál egy másodlagos szolgáltatást, mely
probléma esetén átveszi az elsődleges szolgáltatás szerepét.
A könyvtár szolgáltatás két fő kérdés kategóriára képes választ adni. Egyik a
klasztert felépítő csomópontokra vonatkozik: képes megadni, hogy hány olyan csomópont
van a rendszerben, mely megfelel bizonyos feltételeknek (ez az új szolgáltatások
telepítésénél hasznos). A másik kérdés típus a szolgáltatások kereséséhez kapcsolódik,
azoknak a csomópontoknak a listája kérdezhető le a segítségével, melyeken fut vagy
futtatható (azaz regisztrált) egy bizonyos azonosítóval rendelkező szolgáltatás.
A könyvtár szolgáltatás működésének feltétele, hogy egy új csomópont belépéskor
a rendszerbe a csomópontvezérlő ismerje a (legközelebbi) könyvtár szolgáltatás címét. A
Piramis csomópontok konfigurációs fájlja tárol egy hivatkozást arra a csomópontra, ahol a
könyvtár szolgáltatás található. Az eltárolt IP cím és port egy csomópontvezérlőt jelöl,
amitől a rajta futó könyvtár szolgáltatás azonosítója lekérdezhető. Hogy az elsődleges
szolgáltatás hibája ne akadályozza a belépést, egy másodlagos szolgáltatás címét is
rögzítjük, és a belépő az első hibája esetén ehhez fordulhat. A klaszter felállítása a fentiek
miatt az elsődleges vagy másodlagos információs szolgáltatást futtató csomópont
bekapcsolásával kezdődik meg, és a rendszer addig marad működőképes, amíg a kettő
közül legalább az egyik képes ellátni a feladatát. A rendszer felépülésekor minden
rendszerbe belépő számítógép feltölti az adatait (az A-7. ábrán A-val jelölve), így a
könyvtárba minden rendszerelem bekerül. A könyvtár szolgáltatás normál működése
közben minden részvevő számítógép adatait időnként újra bekéri (az A-7. ábrán B-vel
jelölve), így állandóan frissen tartja az adatokat, és a meghibásodásokról is tudomást szerez
(egy gép nem válaszol).
- 101 -

A melléklet: A Piramis rendszer

Juhász Sándor, 2004

A teljes redundancia biztosítására a másodlagos könyvtár szolgáltatást végző taszk
más gépen fut. A másodlagos szolgáltatás viselkedése hasonló az elsődlegeséhez, de
adatfrissítést nem kezdeményez, és fogadja az elsődleges könyvtár szolgáltatástól érkező,
tartalmi változásokat jelző üzeneteket (szinkronizálás, az A-7. ábrán C-vel jelölve). A
másodlagos szolgáltatás a beérkező szinkronizáló információ hatására egy adott időre
továbbra is passzív marad. Ha a frissítés nem érkezik meg a megadott idő limiten belül,
akkor átveszi az elsődleges könyvtár szolgáltatás helyét, és megkezdi az adatgyűjtést az
elsődleges szolgáltató újbóli felépüléséig.
5. Piramis
csomópont

C
másodlagos
könyvtár szolg.

4. Piramis
csomópont

B

B

elsődleges
könyvtár szolg.

B
3. Piramis
csomópont

A

B

1. Piramis
csomópont

2. Piramis
csomópont

A-7. ábra. Adminisztrációs kommunikáció a Piramis rendszerben

A felhasználói taszkok a könyvtár adatbázis lekérdezésével szerezhetnek
információt a rendszerről. Érdemes tisztázni, hogy milyen információkat érdemes tárolni
az adatbázisban. A sok tárolt információ karbantartása többletterhelést jelent, de ilyen
módon könnyebben és pontosabban szolgáltatható az igényelt információ a taszkoknak. A
taszkok szempontjából az a legfontosabb, hogy hol és milyen szolgáltatások futnak, illetve
ha még nincs ilyen szolgáltatás, vagy nincs meg elegendő számú gépen, akkor mely
rendszerkomponensek hajlandók új szolgáltatások befogadására. Ehhez elengedhetetlen a
rendszert felépítő gépek címének tárolása (IP cím és port elegendő az adott gép PManagerének azonosításához). Érdemes nyilvántartani azt is, hogy mely szolgáltatások kódja áll
rendelkezésre a távoli gépen (futó vagy közvetlenül futtatható, azaz regisztrált
szolgáltatások). Az azonos, de különféle gépeken futó szolgáltatások közüli választáshoz
és a terhelés megosztáshoz szükség lehet az egyes gépek terhelési információjára is.
Heterogén rendszerek esetén egyéb gépfüggő információkat (processzor típus, memória,
diszk méret, hálózati kapcsolat) is fel kell jegyezni, hogy előre lehessen tudni, hogy mely
szolgáltatások telepítésével érdemes egyáltalán próbálkozni egy adott csomóponton.
A Piramis rendszer taszkjai a könyvtár szolgáltatástól kapott információk alapján
válnak képessé a feldolgozás egymás közötti elosztására. A taszkok a könyvtár
szolgáltatáson keresztül ismerik meg a rendszer többi részét, és így tudják meg, hogy mely
csomópontok állnak készen egy adott részfeladat fogadására. Az A-8. ábra első lépésében
(A) az eredeti feladatot megkapó PC lekérdezi a könyvtár szolgáltatásból, hogy melyik
másik gépek képesek a megadott azonosítójú szolgáltatás futtatására (információ a már
futó szolgáltatásokról, vagy a fogadási készségről). Az információ lekérdezésnek
paraméterként tartalmaznia kell, hogy milyen típusú szolgáltatásra van szükség, és hány
csomóponton kellene azt futtatni. Az is megadható, hogy milyen típusú gépeket
tartalmazzon a válaszlista (különféle szempontok: terhelés, elhelyezkedés a hálózatban,
processzor típus, diszk, memória méret). A válaszban visszakapott adatok alapján a
kezdeményező csomópont ettől kezdve már csak a válaszlistában található gépekkel
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kommunikál, tehermentesítve ezzel a könyvtár szolgáltatást futtató gépet. Az A-8. ábra
rajzán látható B típusú kommunikációt is az első csomópont kezdeményezi. A B típusú
üzenetváltás magába foglalja a távoli szolgáltatás elindítását (szükség esetén telepítését) és
annak használatát is.
4. Piramis
csomópont

5. Piramis
csomópont

másodlagos
könyvtár szolg.

elsődleges
könyvtár szolg.

B
B

A
1. Piramis
csomópont

B

3. Piramis
csomópont

2. Piramis
csomópont

A-8. ábra. Egy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kommunikáció a Piramis rendszerben

A könyvtár szolgáltatás alkalomszerű (nem folyamatos) használata biztosítja,
hogy a rendszer viszonylag sebezhető központi adattárának kiesése se jelentse a rendszer
azonnali összeomlását. Ha a könyvtár szolgáltatást futtató számítógép meghibásodik, akkor
a régebben felépített szolgáltatás kapcsolatok gond nélkül futnak tovább, az újak felépítése
pedig a másodlagos könyvtár szolgáltatásban tárolt adatok alapján történik meg.
A.5.2 Monitor szolgáltatás

Az elosztott környezetben futó alkalmazások fejlesztésénél és működésük nyomon
követésénél fontos, hogy a taszkok különféle információi és jelzései egy helyen jelenjenek
meg, valamint a klaszter működésének megfigyeléséhez és vezérléséhez ne kelljen a távoli
gépek egymástól független képernyőinek, konzoljainak, illetve naplófájljainak
áttekintésével és összevetésével az időt pazarolni.
A Piramis rendszerben az egységes felhasználói megfigyelőpont kialakítását a
monitor szolgáltatatás biztosítja. A csomópontvezérlők nem rendelkeznek közvetlen
szöveges vagy grafikus felülettel, csak Piramis üzenetek formájában lehet velük
kommunikálni. A monitor szolgáltatás egy tetszőleges csomóponton elindítható konzol,
mely lehetővé teszi a klaszter felhasználója számára, hogy bármelyik csomópont bármelyik
taszkjával kommunikáljon. A monitor legfontosabb funkciója a csomópontvezérlőkkel
való kapcsolattartás: rajta keresztül zajlik a távoli szolgáltatások elindítása, valamint az
egyes csomópontokhoz, illetve az ezek taszkjaihoz tartozó állapot információk lekérdezése.
A szolgáltatás képes szöveges üzenetek fogadására és kijelzésére is. Ez a funkció a
taszkokba épített konzol üzenetet létrehozó függvényhíváshoz kapcsolódik, mellyel az
aktuális konzolt megtestesítő monitor szolgáltatás előtt ülő felhasználónak lehet szöveges
üzeneteket küldeni. A konzol taszk azonosítója a megfelelő üzenet elküldésével bármikor
megváltoztatható. Ez lehetővé teszi, hogy egy újonnan indított monitor szolgáltatás magára
irányítsa a megfigyelni kívánt taszkok konzol üzeneteit. A Piramis taszkok induláskor a
csomópont PManager-ének konzolját öröklik, mely a konfigurációs állományából olvassa
ki, hogy melyik csomóponton kell a monitor szolgáltatást keresnie. A monitor szolgáltatás
rendszerkonzol képernyőjét az A-9. ábra mutatja be. Bal oldalon jelennek meg a konzol
üzenetek, míg jobb oldalon a grafikus vezérlők láthatók.
- 103 -

A melléklet: A Piramis rendszer

Juhász Sándor, 2004

A-9. ábra. A monitor szolgáltatás rendszerkonzol funkciója

A monitor szolgáltatás valósítja meg a könyvtár szolgáltatással való közvetlen
felhasználói kapcsolattartást is. Bár a könyvtár szolgáltatás funkciói alapvetően a taszkok
együttműködésének megszervezését segítik, a fejlesztést és a hibakeresést nagyban segíti,
ha a könyvtár szolgáltatás tartalma közvetlenül, grafikus és szöveges formában is
áttekinthető (A-10. ábra).

A-10. ábra. A könyvtár szolgáltatás tartalmának grafikus és szöveges áttekintése
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A monitor szolgáltatás harmadik funkciója a csomópontok hardver információinak
lekérdezése. Ez lehetőséget ad a klaszter csomópontjainak távoli megfigyelésére és azok
aktuális állapotának vizsgálatára. Az információk három, az idő előrehaladtával
folyamatosan frissülő diagram formájában kerülnek megjelenítésre, egy adott csomópont
processzorterhelését, valamint memória és hálózat használatát jelenítve meg (A-11. ábra).

A-11. ábra. A csomópontok teljesítmény monitorozása
A.5.3 Üzenet monitorozó szolgáltatás

Az elosztott alkalmazások működésének nyomon követése és a hibakeresés
megfelelő segédeszközök híján igen nehéz feladat. Ezeknek a műveleteknek a
támogatásához a Piramis rendszer a benne áramló üzenetek monitorozásával nyújt
segítséget. Az üzenet történeti adatok naplóállományok és kommunikációs diagram
formájában érhetők el.
A több csomópontot átfogó üzenet diagrammok elkészítéséhez a rendszernek
rendelkezni kell egyfajta időkezelési, és esemény-sorrendezési képességgel. Elosztott
rendszerekben az időkezelés kialakítása nagy körültekintést igényel, de a felmerülő
problémák leküzdésére léteznek már jól bevált módszerek [92]. A központi, illetve
központilag felügyelt órák használata nem illeszkedik a Piramis rendszerhez, mivel ezek
speciális hardvert, illetve jó minőségű (gyors és kiszámítható) hálózati kapcsolatot
igényelnek. A harmadik lehetőség elosztott logikai órák használata. Ennek hátránya, hogy
csak események kauzalitási sorrendezésre használható, hiszen a rendszerben abszolút idő
nem létezik. Könnyen előfordulhat, hogy egy adott abszolút időpontban a rendszer egyik
részében 500, míg máshol 1200 a logikai idő. Mivel a logikai órák használata nem igényel
semmiféle speciális hardvert, és ráadásul a csomópontok óráinak eltérésére sem érzékeny,
a Piramis rendszer ezt a módszert használja események megjelölésére és sorrendezésére.
A rendszerben bekövetkezett, időbélyeggel ellátott események naplózásra kerülnek.
Az események feldolgozása végezhető szöveges vagy grafikus formában. Az üzenet
monitorozó szolgáltatás egy grafikus kliens, mely az üzenetek időbélyeggel való
ellátásának és naplózásának folyamatát vezérli, majd képes a rögzített kommunikációs
minta különféle méretben és szempontok szerint történő megjelenítésére (A-12. ábra).
Maguknak a logikai óráknak a kezelése a csomópontvezérlők feladata. A logikai
órák egyszerű számlálóval kerültek megvalósításra. A számlálók frissítésére használt
módszer csak azt biztosítja, hogy az egymásra hatással lévő események közül a korábbihoz
kisebb értékű időbélyeg tartozzon, nem garantálja azonban, hogy két tetszőleges esemény
közül a valóságban is a kisebb időbélyeggel rendelkező történt korábban.
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A csomópontvezérlő minden megjelölni kívánt eseményhez időbélyeget ragaszt. Az
időbélyegek hozzárendelése ugyanazon a csomóponton az események bekövetkezése
szerint növekvő sorrendben történik. Amikor az egyik csomópontról üzenet érkezik egy
másikhoz, akkor az üzenet elküldése meg kell, hogy előzze az üzenet megkapását, ezért a
fogadó csomópont, ha saját logikai órája eddig annál kisebb értéket mutatott volna, akkor
az óráját az üzenetben szereplő időbélyegnél eggyel nagyobb értékre állítja. Ez a módszer
nem kínál teljes rendezést a rendszerben bekövetkező eseményekre, jól használható
azonban egymásra hatással lévő események időviszonyainak feltárására, így nagy
segítséget nyújthat az elosztott alkalmazásokban megbúvó hibák megtalálásában.

A-12. ábra. A futás során rögzített üzenetminta grafikus megjelenítése

A.5.4 Időzítő szolgáltatás

Az időzítő szolgáltatás egy időzítő halmazt valósít meg. Az időzítést igénybe venni
kívánó taszkok egy üzenet segítségével regisztrálják magukat, és megadják, hogy mennyi
idő elteltével szeretnének egy időzített üzenetet kapni. A regisztrációs üzenet hatására a
szolgáltatás beállít egy időzítőt, és annak lejártával a kezdeményezőt a megfelelő üzenettel
értesíti. Arra is lehetőség nyílik, hogy az időzítő szolgáltatás adott időközönként
periodikusan küldje az üzeneteit.
Az időzítők beállítása ezredmásodperc pontossággal történik, azonban az üzenet
átviteli ideje és az egyes taszkok ütemezése miatt az időzítés pontossága ennél rosszabb
lehet. A nagyobb késleltetések elkerülése érdekében minden csomópont külön időzítő
szolgáltatással rendelkezik, így az óra pontossága a taszkütemezés körbefordulási idejéhez
mérhető, azaz ténylegesen az ezredmásodperc nagyságrendbe esik. Mivel az időzítő
üzenetek is az üzenetkezelő rendszeren keresztül érkeznek, a pontosság alapvető feltétele,
hogy ne legyen torlódás az időzített taszk üzenetsorában.
Az időzítő szolgáltatás működése egy rendezett időzítési listán alapul, melyet két
szál együttműködése tart karban. Az első szál az időzítő taszk üzeneteit dolgozza fel, a
beérkező üzenetek alapján megfelelően módosítva az időzítő lista tartalmát. A másik szál
az üzenetektől függetlenül folyamatosan működik, feladata az időzítések kezelése.
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A.5.5 Naplózó szolgáltatás

A naplózó szolgáltatás egy egyszerű futáskövető és naplózó funkciót valósít meg.
Lényege, hogy egy osztott hozzáférésű központi naplót biztosít a rendszerben futó taszkok
számára. A szolgáltatás egy egyszerű szöveges állomány hozzáférését csomagolja be egy
Piramis taszkba, melynek nincs más dolga, mint hogy a hozzá érkező, alapjában szöveges
üzeneteket kiegészítse különféle adminisztrációs információkkal, és beleírja a hozzárendelt
fájlba. A hozzárendelt információk többek között a beérkezés dátumát és a forrás taszk
azonosítóját is tartalmazzák. A naplózó szolgáltatás egyszerűsége ellenére megoldja azt a
nagyon fontos feladatot, hogy a sok csomóponton párhuzamosan keletkező adminisztratív
üzenetek egyetlen közös állományba kerüljenek, ráadásul úgy, hogy a naplóba írni kívánó
taszkoknak nem kell foglalkozniuk az osztottan használt fájl írásakor fellépő kölcsönös
kizárási problémával. A távoli naplózás további előnye, hogy a naplóbejegyzés elküldése
után bekövetkező hibák (pl. program elszállás, véletlen fájltörlés vagy felülírás) nem
befolyásolja a napló tényleges háttértárra írását.

A.6 A Piramis rendszer programozása
A Piramis rendszer alap építőelemeit taszkok képezik. A taszkok a felhasználóiés rendszerfunkcióikat leíró szolgáltatások futó példányai. A szolgáltatás egy prototípus,
mely akkor képes feladatának ellátására, ha egy csomóponton létrehozunk és elindítunk
belőle egy példányt. Ennek megfelelően a felhasználói feladatokat is taszkok formájában
kell leírni. A Piramis taszkok programozás-technikailag egyszerű C++ projektek,
melyekhez hozzá kell szerkeszteni a libpiramis könyvtár modult és a hozzá tartozó
megfelelő header állományokat. A projekt tartalmaz legalább egy PTask osztályból
leszármaztatott saját szolgáltatást, valamint egy példányosító (CreateTask) és egy
regisztrációs függvényt (RegisterPTask). Ez utóbbi feladata a megadott példányosító
függvények hozzárendelése a szolgáltatások azonosítójához. Az A-13. ábra ezt a vázat
mutatja, az ábrán eltérő (dőlt) betűvel jelöltem azokat a részleteket, melyek
szolgáltatásonként eltérnek. Az ábrán feltüntettem a felhasználói üzenettípusok
definiálásának ajánlott módját is.
#include <piramis/ptask.h>
namespace PMsgType {
const uint32 Question = 300; // felhasználói üzenetek definiálása
const uint32 Answer = 301;
}
class NewService: public PTask {
uint32 rank; // lokális változók és
…
// üzenetfeldolgozó és egyéb tagfüggvények
}
static PTask *CreateTask(){
return new NewService();
}
EXPORT(void) RegisterPTask(PService& srv)
{
srv.Add( 9876, CreateTask, 0, "Task Description" );
} // az új szolgáltatás hozzáadása 9876 azonosítóval

A-13. ábra. Egy új Piramis alkalmazás kódvázlata
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A.6.1 A taszkok életciklusa

A taszkok működését leíró programkód fordításából születnek a futási időben
csatlakoztatható szolgáltatás modulok. Ez a kód a csomóponton történő regisztráció
eredményeképpen válik a rendszer számára elérhetővé. A taszkok létrehozása a regisztrált
szolgáltatások alapján a csomópontvezérlő feladata. A felhasználó új taszkokat
legegyszerűbben a monitor alkalmazás konzoljáról tud létrehozni.
A PManager a taszk létrehozását a szolgáltatáshoz tartozó példányosító
(CreateTask) függvény meghívásával kezdi. Ezután meghívja a létrehozott példány Init()
függvényét, mely igaz logikai értékkel tér vissza, ha az inicializálás során minden rendben
talált, és a taszk kész az indulásra. Az Init() függvényben elvégezhető a felhasználói
függvények üzenetekkel való összerendelése is. Ezután a PManager létrehozza a taszk
szálát, és üzenetsorának elejére egy PMsgType::Start üzenetet helyez 0 paraméterrel.
Minden egyes Piramis taszk külön szálban fut, és egy üzenetkezelő ciklusmagot hajt
periodikusan végre. A ciklus folyamatosan vizsgálja, hogy érkezett-e új üzenet a taszk
számára, amennyiben igen, meghívja a felhasználói üzenetkezelő függvényt, ha nem, akkor
továbbadja a vezérlést. A ciklus megszakítása a taszk belső állapotának kilépés kérésre
állításával lehetséges.
A taszk üzenetkezelő ciklusmagjából való kilépés automatikusan a taszk
megszüntetésével és az általa lefoglalt erőforrások (a taszk szála, lefoglalt memória)
elengedésével jár.

A.6.2 Egyszerű példaalkalmazás

A taszkok fenti keretműködését a Piramis rendszer PTask osztálya tartalmazza. Az
újabb szolgáltatások elkészítése lényegében egy PTask osztályból leszármaztatott
gyerekosztály létrehozását jelenti. Az új osztályt a szülőosztályhoz képest ki kell egészíteni
az új funkcionalitást megvalósító tagváltozókkal és tagfüggvényekkel. Az üzenetek
feldolgozását a felhasználói üzenetkezelő függvény (ProcessMsg) felülírásával lehet a
létrehozandó szolgáltatás igényeihez alakítani. Amennyiben az Init() függvényben az
összes felhasználói üzenethez hozzárendelünk egy kezelő függvényt, nincs szükség az
alapértelmezett üzenetkezelő függvény felülírására (A-14. ábra).
Az ábrán látható egyszerű kódrészlet a CreateTaskGroup függvény segítségével
elindít egy saját típusával egyező, 9876 azonosítójú szolgáltatás példányt a klaszter összes
olyan csomópontján, ahol az telepítésre került. Ez a könyvtári függvény először lekérdezi a
könyvtár szolgáltatástól, hogy hol regisztrálták a második paraméterében megadott
szolgáltatás típust, majd a válasz alapján minden ilyen csomóponton elindít egy taszk
példányt. A CreateTaskGroup függvény visszatérése előtt beteszi az elindított taszkok
azonosítóit az első paraméterben átadott taszkcsoport típusú változóba.
A program ezek után végigmegy a taszkcsoport minden elemén, és a létrehozott
taszkok mindegyikének küld egy paraméterek nélküli PMsgType::Question üzenetet. A
CreateTaskGroup függvény úgy hozza létre a távoli taszkokat, hogy azok a
PMsgType::Start üzenet paraméterében rendre egyesével növekvő pozitív számokat
kapjanak meg. A távoli taszkok OnStart függvényei csak a taszk rangjának eltárolását
végzik el, az if feltétele csak a kezdeményező (0 rangú) csomóponton teljesül. A
kezdeményező taszk maga is benne van a csoportban, tehát a távoli taszkokkal együtt a
PMsgType::Question üzenetre a saját sorszámát tartalmazó PMsgType::Answer üzenettel
válaszol.
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bool NewService::Init() {
RegisterMsgFunc(PMsgType::Start,(pmsgFunc)OnStart);
RegisterMsgFunc(PMsgType::Question,(pmsgFunc)OnQuestion);
RegisterMsgFunc(PMsgType::Answer,(pmsgFunc)OnAnswer);
return true;
// sikeres inicializálás
}
bool NewService::OnStart(PMsg *msg) {
*msg>>rank;
if (rank == 0) {
// A taszkot a konzolról indították-e?
EpidGroup group;
// egy taszk csoport
CreateTaskGroup(group, mptServiceID);
// csoport létrehozása a saját típusából
ConsoleMsg("A csoportméret %d.",group.Size());
PMsg *m;
// Piramis üzenet típus
for(int i=0; i< group.Size(); i++) {
m = NewMsg( PMsgType::Question, group[i]);
m->Send();
// Question típusú üzenet küldése
}
// a csoport i. tagjának
}
}
bool NewService::OnQuestion(PMsg *msg) {
PMsg *m=NewAnsMsg(PMsgType::Answer, pmsg);
m<<rank;
// a kérdésre visszaküldi a saját sorszámát
}
bool NewService::OnAnswer (PMsg *msg) {
uint32 x;
msg>>x;
// a pareméter kifejtése az üzenetből
ConsoleMsg("Válasz: %d.",x);
// a paraméter kiírása
}

A-14. ábra. Egy egyszerű Piramis alkalmazás alapvető funkcióinak megvalósítása

A válaszok megjelenítését végző függvény szintén csak az eredeti üzeneteket
szétküldő taszkban fut le, mivel ide érkezik az összes válaszüzenet. A program futásának
egy lehetséges eredménye öt csomópont esetén az A-15. ábrán látható. Mivel a futás nem
determinisztikus, a taszk azonosítók tetszőleges sorrendben megjelenhetnek. A 0-ás
sorszámú helyi taszk a többieknél jóval nagyobb valószínűséggel végez az élen, de az azt
követő sorrend már véletlenszerű. Mivel a példa a taszkok leállítását nem tartalmazza, az
összes taszk futóképes állapotban marad és újabb feldolgozandó üzenetekre vár.
A csoportméret 5.
Válasz: 0.
Válasz: 3.
Válasz: 2.
Válasz: 4.
Válasz: 1.

A-15. ábra. A példa alkalmazás egyik lehetséges futási eredménye
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A.7 Jelenlegi állapot és továbbfejlesztési lehetőségek
A bemutatott Piramis rendszer célja, hogy a hagyományos személyi számítógépek
teljesítményét egyetlen, programozás szempontjából egységes rendszerképet biztosító
virtuális szuperszámítógépben egyesítse. A Piramis rendszer dinamikus futásidejű taszk és
szolgáltatás kezeléssel rendelkezik, és különféle heterogén csomópontok egységes
kezelésére képes. A rendszer teljes mértékben aszinkron üzenet alapú kommunikációra
épül. Fő különbség a többi hasonló kezdeményezéshez képest, hogy a Piramis
eseményvezérelt programozási paradigmával dolgozik, és teljes mértékben kihasználja az
objektum orientált C++ nyelv képességeit. A könyvtár programozói interfésze (API,
Application Programming Interface) nem csupán egyszerű függvényhívásokat tartalmaz,
hanem az objektum orientált megközelítés lehetővé tette, hogy összetett objektum
prototípusok (üzenetek, taszkok, üzenetsorok, szolgáltatás listák) is a felhasználók
rendelkezésére álljanak. A könyvtári osztályok jelentősen leegyszerűsítik az elosztott
alkalmazások fejlesztését. A Piramis rendszer egyedi különlegessége a hordozható,
platformfüggetlen grafikus interfész.
A lehető legnagyobb teljesítmény elérése érdekében a Piramis rendszer csak egy
egyszerű, vékony réteget alkot a csomópontok gazda operációs rendszere fölött. A
wxWindow nevű absztrakciós könyvtár, valamint a szabványos kommunikációs
módszerek és protokollok használata nagy segítséget nyújt mind a hordozhatóság, mind a
heterogén rendszerek együttműködésének megvalósításában.
Jelen pillanatban a Piramis 32 bites Linux és Windows platformokon került
kipróbálásra. A segítségével felépített eddigi legnagyobb klaszter rendszer két egyetemi
laboratórium 30 számítógépét kapcsolta össze. A Piramis rendszert elsősorban aszinkron
elosztott algoritmusok implementálására és tesztelésére használtam, de készült rá többféle
demonstrációs célú alkalmazás is (elosztott egész rendezés, Mandelbrot halmaz számítás és
ábrázolás, elosztott sugárkövetéses képszintézis). A Piramis rendszer a diplomatervezők és
a tanszék tudományos kutatóinak is a rendelkezésére áll, jelenleg elsősorban
adatbányászattal kapcsolatos elosztott algoritmusok tesztelésére és optimalizálási
lehetőségének vizsgálatára használják.
Bár a rendszer sikerrel mutatkozott be több bemutatón, és képes több napon
keresztüli hibamentes, folyamatos működésre, még mindig fejlesztés alatt áll. A
leggyengébb pontot pillanatnyilag az újabb fejlesztések részletes dokumentáltságának
hiánya jelenti. A legfontosabb folyamatban lévő munkák a dokumentáció frissítéséhez és a
projekt a jelenleginél sokrétűbb és interaktívabb honlapjának kialakításához kapcsolódnak.
Tervezzük még ezen kívül a rendszer portolását 64 bites Itanium rendszerre, valamint
.NET Framework és Java alá is.
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B melléklet: Rövidítések és betűszavak jegyzéke
rövidítés

jelentés

magyarázat

API
ATM
CAD
CC-NUMA
CORBA
CPU
CSMA/CD
DCOM
DM
DNS
DSM
FPS
J2EE
LAN
MIMD
MISD
MPI
MPP
NC-NUMA
NUMA
PC
PVM
RDMA
SCI
S-COMA
SIMD
SISD
SM
SMP
SOAP
SPMD
SPPS
UDDI
UMA
VLIW
VSM
XML

Application Programming Interface
Asynchronous Transfer Mode
Computer Aided Design
Cache Coherent Non-Uniform Memory Access
Common Object Request Broker Architecture
Central Processing Unit
Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
Distributed Component Object Model
Distributed-Memory
Domain Name Service
Distributed Shared Memory
Frame per Second
Java2 for Enterprise Environment
Local Area Network
Multiple Instruction Multiple Data
Multiple Instruction Single Data
Message Passing Interface
Massively Parallel Processing
Non-Cache Coherent Non-Uniform Memory Access
Non-Uniform Memory Access
Personal Computer
Parallel Virtual Machine
Remote Memory Direct Access
Scalable Coherent Interface
Simple Cache-Only Memory Architecture
Single Instruction Multiple Data
Single Instruction Single Data
Shared-Memory
Symmetric Multi Processor
Simple Object Access Protocol
Single Program Multiple Data
Serial Program Parallel System
Universal Description, Discovery, and Integration
Uniform Memory Access
Very Large Instruction Word
Virtual Shared Memory
Extensible Markup Language

III.5 (25. oldal)
III.3 (19. oldal)
VI.5.1 (79. oldal)
II.1.2 (11. oldal)
[53]
II.1 (9. oldal)
[70]
[51][52]
II.1 (9. oldal)
A.5.1 (100. oldal)
III.5.1 (25. oldal)
VI.5.3 (82. oldal)
[55][56]
[70]
II.1 (9. oldal)
II.1 (9. oldal)
III.5.1.3 (26. oldal)
II.1.1 (10. oldal)
II.1.2 (11. oldal)
II.1.2 (11. oldal)
II.1 (9. oldal)
III.5.1.3 (26. oldal)
III.3 (19. oldal)
III.3 (19. oldal)
II.1.2 (11. oldal)
II.1 (9. oldal)
II.1 (9. oldal)
II.1 (9. oldal)
II.1.2 (11. oldal)
[57]
III.5.2.2 (28. oldal)
III.5.2 (27. oldal)
[57]
II.1.2 (11. oldal)
II.1.1 (10. oldal)
III.5.1 (25. oldal)
[57]
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C melléklet: A képletekben használt betűjelek jegyzéke
betűjel

jelentés

a
b
bblock
bc
bdist
beff
bgather
bglobal
bio
blocal
bmax

egy konstansokból álló valós paramétervektor
a fa topológia csomópontonkénti elágazásainak a száma
egy adatblokk feldolgozásának sávszélessége
a kommunikáció sávszélessége a sávszélesség alapú teljesítmény modellben
az adatszétosztás sávszélessége a sávszélesség alapú teljesítmény modellben
az effektív sávszélesség (1/td)
az adatbegyűjtés sávszélessége a sávszélesség alapú teljesítmény modellben
a globális függőségek feloldásának sávszélessége
a be- és kivitel (I/O) sávszélessége a sávszélesség alapú teljesítmény modellben
lokális függőségek feloldásának sávszélessége
az ágak maximális száma a bináris fa utolsó szintjén a párhuzamos csatorna
modellben
a hálózat fizikai sávszélessége
a feldolgozás sávszélessége a sávszélesség alapú teljesítmény modellben
az elosztó központ (master) számítás-jellegű feldolgozási sávszélessége
a feldolgozó csomópontok (workers) együttes feldolgozási sávszélessége
az egyidejű lokális és globális függőségfeloldás sávszélessége
a párhuzamos kommunikációs csatornák száma a párhuzamos csatorna
modellben
egy valós konstans
egy valós konstans
az összefésüléses rendezés implementációjának sebességét jellemző konstans
a gyorsrendezés algoritmus implementációjának sebességét jellemző konstans
dimenziószám hiperkocka topológia esetén
egy algoritmus végrehajtásához szükséges elemi lépesek száma
a mért és a becsült eredmények illeszkedésének átlagos abszolút relatív hibája
egy teljesítménymérték függvény
másodpercenként előállított képkockák száma az x képméret függvényében
komplexitás függvény
az üzenet által érintett köztes állomások száma
futóindex
egyedi azonosító a feldarabolt broadcast üzenetekben
futóindex
feldolgozási blokkméret
egy N méretű probléma k méretű blokkok bontásakor keletkező blokkok száma
a bináris fa szintjeinek a száma a párhuzamos csatorna modellben
egy tetszőleges valós szám vagy kifejezés

bn
bp
bpM
bpW
bresolv
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betűjel

jelentés

M
n
N
p

az elvégzett mérések száma
üzenethossz
problémaméret
célcsomópontok száma (a rendszer csomópontjainak a száma a forrás
kivételével, p=q – 1)
a futás során felhasznált feldolgozó egységek (processzorok, csomópontok)
száma
a klaszter i. csomópontja
a legrövidebb futási idő eléréséhez szükséges optimális csomópontszám
paramétervektor
az r paramétervektor i. eleme
az egyidejűleg, konkurensen továbbított üzenetek száma
teljes futási idő
alapvető késleltetési idő (nulla hosszúságú üzenet késleltetése)
egy érintett köztes állomás által okozott átlagos késleltetés
a kommunikáció ideje egy adott modell alapján
az egy adategység átviteléhez szükséges idő (1/beff)
az i. homogén szakasz futási ideje
egy képkocka elkészítéshez szükséges átlagos feldolgozási idő
a be- és kiviteli (I/O) lépések ideje egy adott modell alapján
a feldolgozási lépések ideje egy adott modell alapján
a feladat párhuzamosítható részének időigénye egy végrehajtó egységen
egy képkockára jutó adminisztrációs munka ideje
a feladat csak szekvenciálisan végrehajtantó részének időigénye
konstans érték a párhuzamos csatorna modellben
konstans érték a párhuzamos csatorna modellben
versengési szint (contention level) tényező osztottan használt hálózati közegben
képméret pixelben (szélesség*magasság)
egy tetszőleges egész szám
összefésülendő blokkok száma az összefésüléses rendezésben
a hardver környezet képfeldolgozási sebességét jellemző konstans
a sugárkövetéssel elkészített jelenet renderelési sebességét jellemző konstans
a sugárkövetéssel elkészített jelenet renderelési sebességét jellemző konstans
a sugárkövetéssel elkészített jelenet renderelési sebességét jellemző konstans
hatékonyság, a legjobb szekvenciális és a párhuzamos algoritmus költségének
hányadosa (III.4.1)
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