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RESUMO 

Nos ultimos anos, maquinas macicamente paralelas, compostas de 

centenas de processadores, vem sendo estudadas como uma alternativa para a 

construcao de supercomputadores. Neste novo conceito de processamento de da-

dos, grandes velocidades sao alcancadas atraves da cooperacao entre os diversos 

elementos processadores na resolucao de urn problema. 

Grande parte das maquinas macicamente paralelas encontradas no 

mercado utilizam-se da topologia hiperaibica para a interconexao de seus  mul-

tiplos processadores, ou podem ser configuradas como tal. Uma alternativa 

interessante para o compartilhamento da capacidade de processamento destas 

maquinas é sua utilizacao como computador agregado a uma rede, servindo a 

diversos usuarios [DUT 911. Desta forma, a maquina hiperaibica se comporta 

como urn banco de processadores, que permite que cada usuario aloque parte de 

seus processadores para seu use pessoal. Isto resulta em urn aumento no desem-

penho da rede ao nivel de supercomputadores corn urn custo relativamente baixo 

e viabiliza a construcao de maquinas hipercubicas corn altas dimensoes, evitando 

que estas sejam sub-utilizadas. 

Neste tipo de contexto, cabe ao sistema operacional atender as requisi-

coes dos usuarios do hipercubo compartilhado de forma eficiente, a fim de evitar 

uma rapida fragmentacao do cubo e de nao exceder o tempo maximo de espera de 

uma determinada aplicacao. Os algoritmos de gerencia e alocacao de processa-

dores sao respons6veis pela obtencao e controle de um ou mais processadores da 

maquina compartilhada para a execuc5o de tarefas de urn determinado usuario. 

Neste trabalho sao propostas versoes paralelas dos principais algorit-

mos de alocac5o e gerencia de processadores encontrados na literatura. Desta 

forma, se pretende diminuir o tempo de resposta dos algoritmos mais comple-

xos, a ponto de viabilizar a sua utilizacao em urn ambiente de compartilhamento 
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interativo. Como o algoritmo de alocacao exerce a principal funcao do servidor 

de processadores, a utilizacao dos algoritmos mais complexos permite uma me-

lhor utilizacao dos processadores da maquina compartilhada, resultando em uma 

melhora de desempenho da maquina paralela como urn todo. 

A partir dos algoritmos propostos é apresentada a definicao de um 

servidor de processadores para o compartilhamento de uma maquina multipro-

cessadora hipercubica em uma rede de estacoes de trabalho. Algumas funcoes 

deste servidor sao implementadas por urn prot6tipo denominado Sub-Cube RPC. 

Corn o objetivo de analisar o comportamento da rede de estacoes em 

relacao a inclusao de urn novo recurso a ser compartilhado, foi desenvolvido, 

juntamente corn o grupo de Avaliacao de Desempenho ADMP, um simulador 

para o ambiente SUN/UNIX. Atraves desta ferramenta e dos tempos de resposta 

obtidos pelo prototipo do servidor desenvolvido é possIvel avaliar o custo que o 

trafego gerado pelo servidor adiciona a rede, sendo possivel a manipulacao de 

parametros da rede e do servidor. 

Os resultados obtidos nas versoes paralelas implementadas sao compa-

rados corn o desempenho das versoes seqiienciais. Para viabilizar esta compara-

cao, todos os algoritmos sequenciais encontrados na literatura tambern foram im-

plementados na linguagem "C" no ambiente alvo UNIX e encontram-se em anexo. 

As versoes paralelas foram implementadas utilizando-se recursos da propria rede 

de estacoes, atraves de diretivas socket, e tambern ern Transputers na linguagem 

C paralela. 0 prototipo do servidor de processadores foi implementado como 

urn servidor RPC para uma rede de estacoes UNIX tambem na linguagem "C". A 

ferramenta de simulacao para o funcionamento do servidor foi implementada na 

linguagem "C" e seu sistema de entrada de dados e visualizacao utiliza a interface 

X-Windows. 

Corn os resultados deste trabalho se pode ter uma boa ideia dos efei-

tos e das dificuldades encontradas na paralelizac5o dos algoritmos de alocac5o 
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e gerencia de processadores para m6quinas Hipercilbicas. As informacoes con-

tidas no trabalho auxiliam na melhoria do tempo de resposta dos algoritmos 

seqiienciais atuais e no desenvolvimento de novos algoritmos com mais recursos 

e ainda assim viaveis em ambientes interativos, gracas a utilizacao de paralelismo. 

0 prototipo Sub-Cube RPC demonstra como os algoritmos estudados 

neste trabalho podem ser aplicados na construcao de urn servidor de proces-

sadores para maquinas multiprocessadas. 0 protatipo servira como base para 

a implementacao de um servidor semelhante no CPGCC/UFRGS, que colocara 

uma placa de Transputers a disposicao da rede de estacoes do grupo de proces-

samento paralelo. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura de Computadores, Processamento Paralelo, 

Alocacao de Processadores, Algoritmos Paralelos, Maquinas Hipercribicas. 

(JFRGS 
INSTITUTE DE INFORMATICA 

BIBLIOTECA 
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TITLE: "PARALLEL ALGORITHMS FOR PROCESSOR ALLOCATION IN HY-

PERCUBES" 

ABSTRACT 

In the last years massively parallel machines, build with hundreds of 

processors, are becoming an alternative for the construction of supercomputers. 

In this new concept of data processing, high performance is achieved by processor 

cooperation in the resolution of a problem. 

A great part of the commercial massively parallel machines utilizes the 

hypercubic topology to interconnect their multiple processors, or may be confi-

gured as hypercubes. A very interesting alternative for sharing the processing 

power of this machines is their utilization as aggregated computer in a network, 

serving various users [DUT 91]. In such environment, the hypercube behaves like 

a processor server, permitting the users to allocate part of its processors for local 

use. This result in a enhancement in the performance of workstation networks to 

the level of supercomputers and allow higher dimension hypercubes to be better 

utilized. 

In such environment the operating system is responsible for serving 

the users of a shared multiprocessor in a efficient way, not allowing a quick 

fragmentation of the hypercube and observing the maximal waiting time for 

the applications. The algorithms for processor allocation and management are 

responsible for obtention and control of one or more processors of the shared 

machine for the user's task execution. 

In this study, parallel versions of the most important algorithms for 

processor allocation and management in hypercubes found in the literature are 

proposed. The intention with this paralelization is to achieved a better response 
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time of the more complex algorithms, making their use possible in a real time 

sharing environment. 

Because the allocation is considered the most important part of the 

processor server, the utilization of more complex algorithms allows a better utili-

zation of the shared processors, resulting in a performance increase of the parallel 

machine. 

Based on the proposed algorithms, a processor server is defined for 

sharing a hypercubic multiprocessor in a workstation network. Some functions 

of this server are implemented in a prototype called Sub-Cube RPC. 

To analyze the behavior of the network, in relation to the inclusion of 

this new shared resource, a simulator for the SUN/UNIX environment has been 

developed together with the Performance Evaluation Group ADMP. With this 

tool and with the response times of the developed server prototype, it is possible 

to evaluate the cost of the additional network traffic generated by the server, with 

the possibility to change parameters of the server and network. 

The results obtained in the implemented parallel versions are compared 

with the performance of the sequential algorithms. To make this comparison 

possible all the sequential algorithms found in the literature are also implemented 

in the "C" language and can be found in annex. 

The parallel versions were implemented using network resources, th-

rough the socket directive, and also using Transputers in parallel "C". The proces-

sor server prototype was implemented as a RPC server for an UNIX network, also 

in the "C" language. The simulation tool was coded in "C" and the I/O interface 

use the X-Windows protocol. 

The results of this study may give a background about the effects and 

difficulties found in the pa ralelization of the allocation algorithms for the hypercu-

bic machines. The information found in this study will help the operating system 
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designer to obtain a better response time of the sequential algorithms found in 

the literature and in the development of new and more complex algorithms that 

will be still practicable in a real time environment due to parallelism utilization. 

The Sub-Cube RPC prototype demonstrates how the algorithms stu-

died in this work can be applied in the construction of a processor server for 

multiprocessors. The prototype is the first step for the implementation of a simi-

lar server in the CPGCC/UFRGS that will share a Transputer board in a network 

of workstations from the parallel processing group. 

KEYWORDS: Computer Architecture, Parallel Processing, Processor Allocation, 

Parallel Algorithms, Hypercubes. 



1 INTRODUcA0 

Corn a diminuicao no custo dos microprocessadores e corn o desen-

volvimento de tecnologias para sua interconexao em grande escala, maquinas 

macicamente paralelas compostas de centenas de elementos processadores, se 

tornaram uma alternativa para a construcao de supercomputadores. 

Neste novo conceito de processamento de dados, grandes velocidades 

sao alcancadas, atraves da cooperacao entre os diversos elementos processadores 

na resolucao de urn problema. A forma como estes elementos processadores estao 

interligados afeta diretamente o desempenho do sistema como urn todo, ja que 

muitas vezes a comunicacao entre eles se tornara necessaria, tanto para a troca de 

valores intermediarios, como para efeito de sincronizacao [HWA 85]. 

A interconexao hiperalbica é considerada hoje, uma das formas mais 

eficientes de interligacao neste contexto, devido a sua alma relacao do rulmero 

de elementos processadores corn a distancia maxima entre eles, e a sua grande 

flexibilidade [FEN 81]. Alguns exemplos de de maquinas que empregam esta 

interconexao sao o Cosmic Cube [SEI 85], NCUBE [HAY 86], Mark III e Intel iPSC 

[PET 85]. 

Uma alternativa interessante para o compartilhamento da capacidade 

de processamento de uma maquina hiperalbica é sua utilizacao como computador 

agregado a uma rede, servindo a diversos usuarios [DUT 91]. Desta forma, a 

maquina hiperaibica se comporta como urn banco de processadores, que permite 

que cada usuario aloque parte de seas processadores para seu use pessoal. 

Em [TRI 90] e apresentado um ambiente de compartilhamento seme-

lhante que se utiliza de uma malha de Transputers como banco de processadores. 

A interconex5o Hiperathica porem, é mais flexivel, dando ao sistema uma maior 

20 
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capacidade de reconfiguracao e maior facilidade de gerencia e alocacao dos pro-

cessadores [DER 931. 

A caracteristica de definicao recursiva das estruturas hiperaibicas, ou 

seja, um hipercubo de grau n contem dois cubos de grau n — 1, facilita este tipo de 

alocacao, permitindo a construcao de hipercubos corn urn grande numero de no-

dos, que serao utilizados por diversos usuarios na forma de cubos independentes 

de menor grau. 

Este tipo de compartilhamento aumenta o desempenho de redes de 

computadores ao nivel de supercomputadores corn urn custo relativamente baixo 

e viabiliza a construcao de maquinas hipercubicas corn altas dimensoes, evitando 

que estas sejam sub-utilizadas. 

Os algoritmos de gerencia e alocacao de processadores sac) responsaveis 

pela obtencao e controle de urn ou mais processadores da maquina multiproces-

sadora para a execucao de tarefas de um determinado usuario. A precisao e 

o tempo de resposta destes algoritmos afetam diretamente a taxa de utilizacao 

dos processadores da maquina paralela compartilhada e conseqiientemente o seu 

desempenho como urn todo. 

Neste trabalho e feita uma revisao dos principais algoritmos de alocacao 

e gerencia de processadores para maquinas hipercubicas encontrados na litera-

tura. Sao analisadas formas de otimizacao destes algoritmos atraves de sua 

paralelizacao. Versoes paralelas dos algoritmos sao propostas e seu desempenho 

é comparado corn os algoritmos seqiienciais. 

A partir dos algoritmos propostos é apresentada a definicao de urn 

servidor de processadores para o compartilhamento de uma maquina multipro-

cessadora hiperctibica em uma rede de estacoes de trabalho. Algumas func5es 

deste servidor s;.io implementadas por um prototipo denominado Sub-Cube RPC. 
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Corn o objetivo de analisar o comportamento da rede de estacoes, em 

relacao a inclusao de urn novo recurso a ser compartilhado, foi desenvolvido, 

juntamente corn o grupo de Avaliacao de Desempenho ADMP, um simulador 

para o ambiente SUN/UNIX. Atraves desta ferramenta, e dos tempos de resposta 

obtidos pelo prototipo do servidor desenvolvido, é possivel avaliar o custo que 

o trafego gerado pelo servidor adiciona a rede, sendo possivel a manipulacao de 

parametros da rede e do servidor. 

Os objetivos principais deste trabalho sac,: i) implementar os algoritmos 

seqiienciais e as versoes paralelas propostas no ambiente de compartilhamento 

definido, corn o objetivo de avaliar o ganho obtido atraves da paralelizacao; ii) de-

finir e iniciar a implementacao de urn servidor de processadores para o ambiente 

proposto; iii) fornecer, atraves das ferramentas desenvolvidas e das conclusoes 

deste trabalho, subsidios para a implementacao de uma rede de compartilhamento 

semelhante, no laboratorio do CPGCC/UFRGS' corn os recursos disponiveis. 

A organizacao deste trabalho, composto por 7 capftulos, é vista a seguir. 

0 capitulo 2 apresenta a definicao e as principais caracteristicas da topologia 

hipercubica, definindo conceitos que serao utilizados ao longo do trabalho. 

No capitulo 3 é definido o problema da gerencia e alocacao de pro-

cessadores em maquinas multiprocessadoras, corn o enfoque para maquinas hi-

peralbicas. Tambern é feita uma analise da evolucao dos algoritmos encontrados 

na literatura para a resolucdo deste problema, juntamente corn uma descricdo dos 

principais algoritmos seqiienciais encontrados na literatura. 

No capitulo 4 sac,  descritos os algoritmos paralelos propostos, e avalia-

dos os algoritmos paralelos ate entao encontrados na literatura. 

No capitulo 5 é feita uma avaliacdo dos resultados obtidos corn a 

implementacdo dos algoritmos no ambiente alvo. Sdo fornecidos valores re- 

1 Curso de Pos-Graduacao em Ciencia da Computacdo/Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul 
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ferentes ao desempenho dos algoritmos seqiienciais, dos algoritmos paralelos 

implementados corn recursos da rede de estacoes, e dos algoritmos paralelos 

implementados em Transputers. 

A aplicacao dos algoritmos estudados na confeccao de urn servidor de 

processadores é descrita no capitulo 6. 0 prototipo Sub-Cube RPC é apresen-

tado juntamente corn a ferramenta desenvolvida para a simulacao dos efeitos do 

servidor proposto na rede. 

As conclusoes do trabalho podem ser encontradas no capitulo 7, se-

guidas da bibliografia. Em anexo encontram-se as listagens das implementacoes 

seqiienciais e paralelas, do prototipo do servidor de processadores, e urn dump de 

sada do simulador da rede. 
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2 A MAQUINA HIPERCUBICA: DEFINIOES E 
CARACTERISTICAS TOPOLOGICAS 

Neste capitulo sac, apresentados alguns conceitos basicos e caracterls-

ticas da topologia hiperaibica que sera() utilizadas ao longo deste trabalho. 

Urn estudo detalhado sobre maquinas multiprocessadoras hipercubi-

cas, abrangendo tanto o hardware quanto o software e contendo urn estudo de 

casos pode ser encontrado em [DER 92]. 

2.1 Definicoes 

Um computador hiperciibico, ou n—cribico, é uma maquina multipro-

cessadora caracterizada pela presenca de N = 2n processadores identicos, inter-

conectados como urn cubo binario n-dimensional. Cada processador Pi  forma 

urn nodo (vertice) do cubo e pode ser visto como urn computador independente, 

corn sua propria UCP (unidade central de processamento) e memoria local. Pi 

tern canais de comunicacsao direta corn outros n processadores, seus vizinhos, que 

se localizam na extremidade oposta das arestas do cubo que pertencem ao vertice 

onde esta situado. A enumeracao destes nodos é feita corn 2n digitos binarios dis-

tintos, que representam o endereco de cada nodo. A distribuicao dos enderecos é 

feita de tal forma que todos os n vizinhos de um nodo tenham enderecos que sejam 

diferentes do endereco deste nodo em exatamente uma posicao de bit [HAY 86]. 

A figura 2.1 ilustra a topologia hiperaibica para urn n ate 4. Este valor n repre-

senta a dimensao, ou grau de um hipercubo. Convern ressaltar que urn hipercubo 

zero-dimensional é urn computador SISD convencional. 

Urn subcubo é um subconjunto de processadores do hipercubo que 

continuam respeitando a topologia hiperciThica, e desta forma mantern todas as 
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suas caracteristicas e propriedades. No hipercubo de grau 3 da figura 2.1 pode ser 

identificado, por exemplo, o subcubo de grau 2 formado pelos nodos (000) (001) 

(011) (010). 

2.1.1 Lei de formacao 

Um hipercubo n-dimensional Q n  , para urn n > 2, pode ser definido 

recursivamente em termos da operacao de produto de grafos X, como esta descrito 

em [HAR 88], onde K2 = Q i  é urn grafo completo de 2 nodos: 

Q. = K2XQ.-1 

Como podemos ver na figura 2.1, Qr, é composto de duas copias de 

Q n_i. Cada nodo P0,- em uma das cOpias de (2 7,_ i  é vizinho de urn nodo P, x  na 

outra copia. 

n = 2 	 1000 	1001i 

n = 3 

Figura 2.1: Hipercubo n-dimensional para um n = 0, 1, 2 e 3 

Uma outra forma de expressarmos a lei de formac5o de urn hipercubo 

atraves de permutaclio [HWA 85], onde N representa o nomero total de elementos: 
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N-1 

(.7C2(.7)) 
3 .o 

Se aplicarmos esta formula para um hipercubo de dimensao 3 obtere-

mos como resultado as permutacoes Po = (0;1) (2;3) (4;5) (6;7), P1 = (0;2) (1;3) (2;4) 

(3;5) e P2 = (0;4) (1;5) (2;6) (3;7), que representam todas as conexoes necessarias 

entre os 8 (2n = 23  = N) elementos processadores (EP's) para compor o cubo. 

2.1.2 Formas de interconexao 

Por forma de interconexao entende-se a forma de ligacao ffsica pela 

qual e implementada uma determinada topologia. Ou seja, a forma pela qual, 

atraves de placas e conectores, sao interligados os processadores para respeitar 

urn determinado padrao topologico. 

No caso da topologia hiperaibica a interconexao dos processadores 

pode ser feita de duas formas [ABR 89]: direta e indireta. 

direta a forma de interconexao direta é caracterizada pela ligacao dos nodos (ele-

mentos processadores) atraves de conexifies ponto-a-ponto. A rede 

de interconexao e estatica e n'ao pode ser reconfigurada durante a 

operacdo. 

indireta na forma de interconexao indireta os processadores sao conectados 

atraves de uma rede de chaves multinfvel. Esta rede de interconexao é 

dinamica e pode ser reconfigurada durante a operacao. 

Na figura 2.2 podem ser vistos exemplos de interconexoes diretas 

(a)(b)(c) e indiretas (d). 



2.1.3 Formas de representacdo 

A topologia hipercubica pode ser representada graficamente de diver-

sas formas. Cada uma delas tem por objetivo facilitar a visualizacdo das pro-

priedades deste tipo de interconexdo sobre certas circunstancias, como grande 

niamero de nodos ou sua interconexao indireta. A figura 2.2 apresenta as formas 

de representacdo mais encontradas na literatura. 

A representacdo espacial figura 2.2(a) é utilizada para visualizacdo dos 

diferentes pianos de urn hipercubo introduzindo a nocdo de volume. Este tipo de 

representacdo e geralmente utilizada para interconexoes diretas pequenas, corn 

dimensdo em torn de 4. Representacoes espaciais de hipercubos com dimensao 

maior do que 4 sdo de diffcil concepcdo e a identificacdo de urn nodo e seus 

vizinhos ja se torna complexa. 

As representacoes em anel figura 2.2(b) e plana figura 2.2(c) permitem 

uma melhor visualizacao de urn nodo e seus vizinhos em hipercubos de maior 

dimensdo, e ressaltam o aspecto de simetria encontrado nesta topologia. 

A representacdo multinivel figura 2.2(d) é utilizada para interconexoes 

hipercubicas indiretas, que se utilizam de diversos niveis de chaves para efetuar 

a ligacdo de dois nodos. Esta forma de representacdo ressalta a disposicdo destas 

chaves e a forma que as mesmas estdo ligadas aos nodos. 

2.2 Caracteristicas topologicas 

A importancia da arquitetura hiperaibica para as maquinas multipro-

cessadoras fracamente acopladas resulta de suas caracteristicas topologicas ex-

tremamente favoraveis para este tipo de conexao. A seguir serao apresentadas 

algumas destas caracteristicas, juntamente corn comparacoes a outras topologies. 

LIFRGS 
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(a) Espacial 

 

(b) Anel 

   

(c) Plana 

 

   

(d) Multinfvel 

Figura 2.2: Diferentes formas de representacao de urn hipercubo de dimensao 3 

2.2.1 Relacao do numero de nodos corn o numero de conexOes 

A relacao entre o numero de nodos de uma topologia e o numero de 

conexoes necessarias para sua interligacao é um valor importante no que tange 

ao custo de sua implementac5o, principalmente quando o numero de nodos se 

eleva. A express -do 

(N/2) * 71 

calcula o numero de ligacoes ponto-a-ponto necessarias para urn hiper-

cubo de N = 2n  nodos. 



2.2.2 Grau de urn nodo 

0 grau de urn nodo, tambern chamado de fanout, é o valor que expressa 

o numero de vizinhos de urn nodo. Este valor é muito importante na fase de 

implementacao de uma topologia, pois como todas as ligacoes de um hipercubo 

sao ponto-a-ponto, cada nodo tern urn numero de portas fisicas de comunicacao 

igual ao numero de vizinhos. 

0 valor do grau de urn nodo hiperathico é igual a dimensao n do cubo 

em questao e pode ser expresso em funcao do numero total de nodos N atraves 

da formula: 

n = log2N 

Na figura 2.3 podemos observar que o grau do nodo (000) é igual a 3, 

por se tratar da dimensao do hipercubo em questao. Isto significa que do nodo 

(000) partem tres ligacoes ponto-a-ponto, uma para cada urn de seus vizinhos 

(100) (010) (001). Por se tratar de uma estrutura regular, todos o nodos de um 

hipercubo possuem o mesmo grau. 

2.2.3 Distancia maxima entre nodos 

A distancia maxima entre nodos de uma topologia é expressa pelo 

numero inteiro que representa a quantidade de ligacoes ponto-a-ponto necessarias 

para se efetuar a comunicacao entre os dois nodos mais distantes da rede. Na 

teoria de grafos este valor tambern é chamado de diametro do grafo. 

0 hipercubo tern uma distancia maxima entre nodos igual ao seu grau, 

ou seja 

29 

n = log2N 
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o que significa que a distancia maxima entre dois nodose relativamente 

curta, comparada corn o tamanho da rede e com o mimero total de nodos. Este 

valor é maior que o diametro de urn grafo totalmente conectado KN, que é igual 

a urn, mas é alcancado corn urn grau de nodo de apenas log2 N, ern comparacao 

com o grau N — 1. de KN. 

Em outras arquiteturas corn urn grau de nodo pequeno, como arvores, 

malhas e barramentos, encontramos uma distancia maxima entre nodos maior que 

o hipercubo (N-} nas malhas), ou a presenca de algum canal de comunicacao que 

se torna rapidamente o gargalo do sistema, como por exemplo, urn barramento 

ou o canal de comunicacao do nodo raiz de uma arvore [HAY 861. 

2.2.4 Caminhos paralelos entre nodos 

Considerando que os nodos processadores est -do distribuidos pelos 

vertices do cubo e as conexoes entre eles sobrepoem suas arestas, podemos cons-

tatar que existem caminhos paralelos de mesma distancia entre dois nodos quais-

quer, se eles nao forem vizinhos. Estes caminhos paralelos (tambem chamados 

de disjoint paths) podem ser obtidos atraves de uma diferente ordem de variacao 

sobre os eixos do cubo durante a operacao de roteamento. Como cada bit do 

endereco de urn nodo representa sua posicao em urn determinado eixo do cubo, 

podemos obter os diferentes caminhos paralelos entre dois nodos se alterarmos 

estes bits em ordem de seqiiencia diferentes. 

Desta forma, se o endereco do nodo origem para o nodo destino difere 

por d bits, existem d caminhos paralelos entre eles de distancia d [DOW 88]. Urn 

exemplo desta propriedade esta ilustrado na figura 2.3, onde s5o destacados os 

caminhos paralelos entre o nodo 0 e o nodo 7 para um hipercubo de grau 3. 

Esta caracteristica particular da estrutura de urn cubo pode ser muito 

bem aproveitada quando se deseja balancear a carga de utilizacao dos caminhos. 
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Figura 2.3: Diferentes caminhos paralelos em urn hipercubo de grau 3 
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Um algoritmo de roteamento poderia avaliar, no caso de existirem caminhos para-

lelos, qual destes caminhos esta menos sobrecarregado, e decidir pela utilizacao 

do mesmo em tempo de execuc5o do algoritmo de roteamento. Este procedi-

mento resultaria em urn algoritmo de roteamento dinamico, corn balanceamento 

de carga entre os caminhos e tolerante a falhas, pois caminhos constatados defei-

tuosos seriam evitados. 

Outra utilizacao interessante destes caminhos paralelos seria no caso 

de se desejar uma maior taxa de transmissao entre dois nodos que nao fossem 

vizinhos. Neste caso se poderia utilizar todos os caminhos paralelos disponiveis 

para uma transmiss5o simultanea [BHU 84]. 



2.2.5 Modo de operacao 

Urn hipercubo pode operar Canto no modo SIMD (Single Instruction 

Multiple Data), como MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) [DER 92]. No 

caso da operacao SIMD, a maquina hospedeira é atribufdo o papel de controlar 

a distribuicao dos dados e o fornecimento das instrucoes para os nodos do cubo. 

Apos o fornecimento das instrucoes, identicas para todos os elementos processa-

dores, o hospedeiro distribui os dados a serem operados entre os nodos, da melhor 

maneira possfvel, corn o objetivo de diminuir ao maxim° a comunicacao entre os 

nodos. Aix% o termino da operacao por parte de cada nodo, todos retornam seus 

valores para a maquina hospedeira, que comp .& e apresenta o resultado final. 

No modo de operacao MIMD, cada nodo da maquina hiperaibica exe-

cuta uma parte do problema de forma totalmente independente. 0 fato de um 

nodo do hipercubo poder ser visto como uma maquina completa, UCP e memoria 

local, viabiliza este modo de operacao. Instructies e dados sao divididos entre 

os processadores, como se estes fossem maquinas diferentes executando progra-

mas diferentes. Quanto melhor for o balanceamento de carga entre os nodos 

disponfveis, melhor sera o desempenho deste modo de operacao. 

2.2.6 Metodologia de comutacao 

A metodologia de comutacdo entre os nodos de urn hipercubo é a troca 

de mensagens. Isto significa que os nodos trocam informacoes atraves de pacotes 

de dados que navegam nas linhas ponto-a-ponto do cubo coal o endereco ao qual 

sao destinados. Cabe ao sistema operacional o roteamento destes pacotes atraves 

dos nodos ate o seu endereco destino. 

32 
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2.2.7 Particionamento do hipercubo 

Uma caracterfstica que destaca a arquitetura hipercubica dos outros mo-

delos de interconexao de processadores é sua grande flexibilidade de utilizacao. 

Grande parte desta flexibilidade de utilizacao se deve ao fato deste tipo de arqui-

tetura permitir a sobreposicdo de outras topologias e o particionamento de seus 

recursos. 

Por particionamento entende-se a divisao logica do cubo em partes 

independentes de tamanho variavel. Cada uma destas partes pode executar uma 

tarefa especffica, sendo a comunicacao entre os seus processadores e o seu modo 

de operacao totalmente independentes do restante do cubo. 

Por se tratar de uma estrutura regular e poder ser definida recursiva-

mente é possIvel obter, na operacao de particionamento de um hipercubo, partes 

independentes de menor grau, que mantem todas as propriedades do cubo origi-

nal. Urn exemplo deste tipo de particionamento seria a divisao de urn hipercubo 

K4, de grau quatro, em dois subcubos de grau tees, Ki3  e Kj3, ou ate mesmo em 

quatro subcubos de grau 2, Ki2, Kj2, K/2  e Km2. 

Nos proximos ftens serao apresentadas algumas variacOes sobre a 

operacao de particionamento. 

2.2.7.1 Particionamento a nivel de modo de operacao 

Como já foi visto na secao 2.2.5, a arquitetura hiperctibica permite o 

modo de operacao SIMD e MIMD. A operacao de particionamento pode ser uti-

lizada neste caso para dividir o cubo em grupos de processadores corn diferentes 

modos de operacao. Como cada subcubo resultante da operacao de particiona-

mento e independente dos outros, n5o ocorreriam problemas de conflitos, sendo 

o controle efetuado pelo sistema operacional. 
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Urn exemplo da utilizacao deste tipo de operacao pode ser visto na 

figura 2.4, onde um cubo de grau 3 é particionado em dois subcubos de grau 

2. Urn destes subcubos opera no modo MIMD e o outro no modo SIMD, corn o 

hospedeiro controlando a operacao de seus nodos. 

r1111  

110 	101 

100H- 	011  

MIMD 	 I 	 010— H— 001 

L000I■ 

SIMD 

urn hipercubo em dois subcubos de menor grau 
corn diferentes modos de operacao 

2.2.7.2 Particionamento a nivel de configuracao 

Como veremos com mais detalhes no final deste capitulo, o hipercubo 

possui uma grande facilidade em abrigar em sua estrutura original diversas ou-

tras topologias para a interconexao de processadores. Esta caracterfstica pode 

ser aliada a operacao de particionamento para a obtencao de subcubos que se 

comportem como se seus processadores estivessem interligados, respeitando a 

uma outra forma de interconexao. 

A figura 2.5 apresenta urn exemplo deste tipo de operacao de particio-

namento, corn urn hipercubo de grau 3 sendo particionado em duas estruturas 

menores, cada uma respeitando urn determinado tipo de interconexao. No exem-

plo as interconexoes resultantes foram uma arvore corn tres nodos (111), (110) e 

(101), e uma estrutura linear composta de quatro nodos (001), (000), (010) e (011). 

0 nodo (100) ainda se encontra disponlvel apos a operacao de particionamento e 
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Figura 2.5: Particionamento de urn hipercubo em subcubos corn diferentes 
configuracoes topologicas 

pode, por exemplo, ser alocado para substituir algum nodo no caso de ocorrerem 

falhas em qualquer urn dos subcubos. 

2.2.7.3 Particionamento de forma hibrida 

Esta forma de utilizacao da operacao de particionamento do hipercubo 

aproveita as duas possibilidades apresentadas anteriormente. Desta forma os sub-

cubos resultantes da operacao de particionamento podem operar em diferentes 

modos e se comportarem como outras formas de interconexao. 

Uma aplicacao deste tipo de particionamento seria a utilizacao de uma 

maquina hiperaibica agregada como banco de processadores auxiliares. Os 

usuarios da maquina hospedeira poderiam entao alocar subcubos deste banco, 

indicando o ntimero de nodos, modo de operacao e forma de interconexao que 

melhor se adaptassem a suas aplicacoes. 

2.2.8 Sobreposicao de topologias no cubo 

A operacao de sobreposicdo de outras topologias pode ser definida 

como urn mapeamento de uma forma de interconexao qualquer sobre as co-

nexoes já disponiveis na arquitetura original. Quanto melhor for a capacidade de 
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sobreposicao de outras topologias por parte de uma arquitetura, menor serao as 

distancias entre os nodos da interconexao que se deseja sobrepor. A sobreposicao 

de uma topologia totalmente conectada em urn hipercubo corn o mesmo nilmero 

de nodos é possivel, porem a distancia entre os nodos ficara maior, pois serao 

utilizados caminhos alternativos que passam por varios nodos, para substituir os 

caminhos diretos nao existentes. Ja a sobreposicao de urn anel ern um hipercubo 

corn o mesmo ruirnero de nodos é feita sem prejuizo nenhum na distancia entre 

seus nodos, pois as conexoes necessarias sao mapeadas sobre conexoes diretas ja 

existentes no hipercubo (serao 2.2.8.4). 

A caracteristica de permitir UM born mapeamento de outras interco-

nexoes sobre a sua propria estrutura é muito importante, pois permite urn born 

desempenho em urn maior numero de problemas. Isto porque os algoritmos 

paralelos para a solucao eficiente de diversos problemas sao dependentes da 

interconexao dos processadores da maquina onde sao implementados. Quanto 

mais interconexoes puderem ser mapeadas de forma eficaz ern uma maquina, 

mais algoritmos poderao ser implementados eficientemente, e mais generica esta 

maquina se tornara [SAA 88]. 

0 hipercubo pode ser considerado uma maquina generica devido a sua 

grande flexibilidade na sobreposicao de outras topologias. Esta flexibilidade sera 

comprovada nos proximos Itens corn uma analise da capacidade de mapeamento 

do hipercubo em relacao aos modelos de interconexao de processadores mais 

utilizados. 

Estas operacoes de mapeamento serao utilizadas no capftulo 6, na 

definicao da camada de mapeamento de topologias do servidor de processadores. 
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2.2.8.1 Conceito de expansao e dilatacao 

Para avaliar a qualidade do resultado obtido na operacdo de mapea-

mento de uma topologia sobre uma determinada arquitetura que se quer analisar, 

sdo encontrados corn frequencia na literatura os termos expansdo e dilatacao. 

0 termo expansdo é definido como a razao entre o numero total de 

nodos do hipercubo e o numero de nodos do menor subcubo necessario para 

mapear a topologia desejada. Dilatacao é definida como a distancia maxima 

entre nodos adjacentes da topologia desejada quando mapeada no hipercubo. Ou 

seja, expansdo mede o desperdicio de nodos ou processadores no resultado da 

operacdo de mapeamento, enquanto dilatacdo mede o gasto em comunicacdo da 

sobreposicdo resultante [CHA 881. 

No caso do mapeamento de uma interconexdo de processadores total-

mente conectada C, sobre urn hipercubo 1-17„ o resultado poderia ser expansdo 

igual a 1 e dilatacao igual a 3. Neste caso seria utilizado urn hipercubo corn o 

mesmo numero de nodos que a topologia desejada (2n  = p) e distancia maxima en-

tre nodos adjacentes, que no caso da topologia totalmente conectada é o diametro 

do grafo; seria 3 pois é o diametro do grafo do hipercubo. 

A relacao expansdo x dilatacao ndo é sempre unica. Em alguns casos é 

possivel se obter uma queda no valor da dilatacao corn urn aumento da arquitetura 

hospedeira e urn consequente aumento do valor da expansao. 

2.2.8.2 Codigos de gray 

0 conceito de circuito Hamiltoniano e extensamente utilizado na ope-

racdo de mapeamento. Este tipo de circuito é representado por uma sequencia 

de numeros binarios de n-bits, de tal forma que dois mimeros sucessivos tenham 

apenas urn bit de diferenca e todos os mimeros binarios corn n bits sejam repre- 
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sentados. Sequencias binarias corn estas propriedades sao denominadas codigos 

de gray e vem sendo extensamente estudadas na teoria dos codigos [REI 77]. 

Existem diferentes formas de se gerar codigos de gray. 0 melhor 

metodo conhecido resulta no chamado codigo de gray repetido e é gerado da 

seguinte forma: 

1. 0 algoritmo se inicia com a sequencia de dois mimeros bindrios de urn 

bit, 0 e 1. G 1  é urn codigo de gray de urn bit. 

G 1 	{ 0 , 1 } 

2. Para construirmos uma sequencia de dois bits, inserimos um 0 antes 

de cada rainier°. Depois utilizaremos a sequencia na ordem inversa e 

inserimos urn 1 na frente de cada numero. 

G2 = { 00 , 01 , 11 , 10 } 

3. 0 mesmo processo utilizado no passo acima é repetido para a constru-

ed° de uma sequencia de gray corn 3 bits, e assim sucessivamente. 

G3 = 000 , 001 , 011 , 010 , 110 , 111 , 101 , 100 } 

De forma generica, denominando Gi r  a sequencia obtida revertendo a 

ordem da sequencia Gi, e 0G1 (1G1) a sequencia obtida pela colocaedo de urn 0 

(1) na frente de cada elemento de G i, entdo codigos de gray podem ser gerados 

recursivamente atraves da expressao: 

Gn+1  = OGn  , 1  Gnr 

2.2.8.3 Sobreposiedo da topologia array linear 

A topologia array linear pode ser sobreposta em um hipercubo sem 

maiores dificuldades corn a obtenedo do caso otimo como resultado, ou seja, 
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expansao e dilatacao igual a urn. Os nodos do array linear Po, Pr, , Pi de tamanho 

arbitrario i < 2n-1  podem ser mapeados facilmente nos nodos do hipercubo se 

utilizando de uma sequencia de codigos de gray. 

Dado urn array linear de tamanho arbitrario i, o menor hipercubo no 

qual ele pode ser mapeado é o de dimensao n = [log2 (i + 1)]. 
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Figura 2.6: Sobreposicao de uma topologia linear em urn hipercubo de grau 3 

A figura 2.6 apresenta a sobreposicao de urn array linear de 8 elemen-

tos sobre urn hipercubo de grau 3. Como se pode notar, todos os nodos sab 

aproveitados e a distancia maxima entre os nodos adjacentes é mantida em urn. 

2.2.8.4 Sobreposicao da topologia anel 

Os codigos de gray tambern permitem que se efetuem mapeamentos de 

aneis, cujo warner° de nodos sao potencias de dois, em hipercubos. E importante 

observar, porem, que o mapeamento so é possivel se o numero de nodos i do anel 

que se deseja mapear for par, pois no hipercubo nao encontramos ciclos fmpares 

[FIAR 88]. 0 problema entao se resume em encontrar urn ciclo de tamanho i no 

hipercubo corn 4 < i < 2n e i sendo Impar. 

Seja m = (i — 2)/2 representado por G n_i(m) o codigo de gray parcial 

corn (n — 1) bits dos primeiros m elementos de Gn_ i  Entao o ciclo desejado pode 

ser mapeado nos nodos {0Gri _i (m), 1Gn_i 
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Assim conclufmos que urn anel corn tamanho arbitrario i pode ser 

mapeado em urn hipercubo, se i for par e 4 < i < 2n  . A extensdo e dilatac5o no 

caso do numero de nodos do anel ser potencia de dois fica igual a um. 

000  

010  

011 

7-  
)111 

 100  

001 

101 

Figura 2.7: Sobreposicao de uma topologia anel em urn hipercubo de grau 3 

A figura 2.7 apresenta o resultado do mapeamento de urn anel de 8 

nodos em urn hipercubo de grau 3. Como o namero de nodos do anel 6 potencia de 

dois, nao sobraram nodos apos a operacao de sobreposicao e a distancia maxima 

entre nodos adjacentes se manteve em urn. 

2.2.8.5 Sobreposicdo da topologia malha 

A topologia malha (mesh), tambem conhecida como grade ou array 

n-dimensional, pode igualmente ser mapeada corn facilidade no hipercubo. A 

figura 2.8 apresenta o mapeamento de uma grade 2x4 em urn hipercubo de grau 

3. 0 resultado desta operacao de sobreposicao obteve extensao e dilatacao urn 

[SAA 88]. 

A solucao aplicada no problema do mapeamento de aneis no hipercubo 

corn os codigos de gray pode ser estendida para as varias dimensoes de uma grade. 

Consideremos uma malha m1xm2 x and no espaco d-dimensional 

Rd corn o tamanho em cada direcao sendo potencia de 2, isto e , mi = Sendo 

n = p1  + p2... + pd, o problema consiste em mapear este array d-dimensional em 
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urn hipercubo Hn. Observa-se que o numero de nodose suficiente para uma 

correspondencia 1 : 1. 

Figura 2.8: Sobreposicdo de uma topologia malha em urn hipercubo de grau 3 

A solucao do problema de correspondencia entre nodos do hipercubo 

corn os nodos da grade pode ser melhor ilustrada corn urn exemplo. A figura 2.9 

apresenta uma malha de 4x4, com d = 2, pi  = 2, p2  = 2 e n = p1  + p2 = 4. Urn 

numero binario A, que representa o endereco dos nodos do 4-cubo onde queremos 

mapear esta malha, pode ser dividido em duas partes: os primeiros 2 bits e os 

ultimos 2 bits, na forma 

A = b1  b2c1 c2 

onde os bits b, e sdo 0 ou 1. Se escolhermos urn codigo de gray de 

dois bits para cada uma das direcoes, o ponto (x i , y3 ) da malha sera mapeado no 

nodo b1 b2c1c2 do cubo onde b 1  b2  é urn codigo gray para x i  e c1  c2  o codigo gray para 

Yt • 

Generalizando para dimensoes maiores, pode-se dizer que qualquer 

malha m 1 xm2  x and  de dimensao d corn mi  = 2Pi  pode ser mapeada em urn 

n-cubo corn n = p1 + p2 + Pd. A numerac -ao dos pontos da grade tern que 

respeitar uma sequencia de gray em todas as direcoes. 
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Figura 2.9: Sobreposicao de uma topologia malha em urn hipercubo de grau 4 

2.2.8.6 Sobreposicao da topologia arvore binaria 

Apesar de ser possivel mapear uma arvore binaria de dois niveis em 

urn hipercubo de grau 2, esta afirmacao nao é mais verdadeira se aumentarmos o 

grau do hipercubo e o numero de niveis da arvore. Para urn n > 3 nao é possIvel 

mapear uma arvore binaria de n niveis em urn hipercubo de grau n. Nestes 

casos, para mapear uma arvore binaria de n niveis é necessario urn hipercubo de 

grau n 1. A extensao neste caso aumenta, pois sobrarao nodos que nao sera° 

utilizados, mas a dilatacao se mantem em urn. Na verdade, ate duas arvores 

binarias de nivel n podem ser mapeadas em urn hipercubo de grau n + 1. 0 

problema se encontra na ligacao destas duas arvores a uma mesma raiz. 

Figura 2.10: Sobreposicao de uma topologia arvore binaria em urn hipercubo de 
grau 3. Na figura e destacada a sub-utilizacao de um dos nodos para 
possibilitar a conexao de urn dos ramos 
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Este problema pode ser contornado se for acrescentado urn nodo de 

alongamento para efetuar a conexao de uma destas arvores a raiz. Desta forma 

podemos mapear uma arvore de nivel n em urn hipercubo de grau n. A extensao 

fica em urn, porem a dilatacao aumenta para dois, pois existe urn caminho entre a 

raiz e uma das sub-arvores que passa por urn nodo intermedithio, com a funcao 

apenas de roteamento [DES 86] (figura 2.10). 
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3 0 PROBLEMA DA ALOCAcA0 E GERENCIA DE 
PROCESSADORES 

Neste capItulo sera apresentado o procedimento de alocacao de pro-

cessadores em maquinas multiprocessadoras, e detalhada a fase especffica deste 

procedimento na qual este trabaiho se concentra. Apos urn historico sobre a 

evolucao dos algoritmos ate hoje propostos para a solucao deste problema, se-

gue uma descricao dos principais algoritmos sequenciais citados na literatura. 

No final deste capitulo pode ser encontrado urn resumo das caracteristicas dos 

algoritmos descritos. 

3.1 Alocacao de processadores 

0 processo de alocacao de processadores em maquinas multiprocessa-

doras pode ser dividido em tres etapas: 

1. Geracao do Grafo de Tarefas; 

2. Mapeamento; 

3. Obtencao dos Processadores. 

As etapas acima representam todo o caminho que a aplicacao paralela 

do usuario tern que seguir ate poder ser executada nos processadores da maquina 

alvo. A figura 3.1 apresenta uma representacao grafica deste procedimento. 

A primeira etapa recebe como entrada urn conjunto de processos que 

compoem a aplicacao paralela e gera urn grafo de tarefas [ERG 90). Neste grafo 

estao contidas todas as dependencias entre as diferentes tarefas, que sao expres-

ses na aplicacao atraves de troca de mensagens. Este grafo tambem contern 
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(a) Geracao do Grafo (b) Mapeamento (c) Obteng -ao dos Processadores 

Figura 3.1: Procedimento de alocacao de processadores 

informacoes sobre as necessidades especificas de cada tarefa e uma avaliacao de 

sua carga de trabalho. 

0 grafo de tarefas sofre, na segunda etapa, diversas alteracoes, baseado 

em informacoes sobre as caracteristicas do ambiente alvo e em heurfsticas para 

a obtencao de melhor desempenho. 0 grafo é transformado em um grafo de 

processadores que possa ser facilmente mapeado no ambiente alvo. Tarefas sao 

acumuladas em urn mesmo nodo para a economia de canais de comunicacao, 

aumento da granulosidade das operacoes em urn determinado nodo, e balan-

ceamento da carga da maquina alvo. Desta forma se procura minimizar tanto o 

custo das comunicacoes entre as tarefas como o tempo total de execucao. E nesta 

fase que e especificado o numero de processadores que sera) necessarios para a 

execucao da aplicacao e a forma que devem estar conectados [RAM 88] [RAM 90]. 

A terceira etapa e responsavel pela obtencao do numero de processado-

res necessarios na maquina paralela e pela garantia de use exclusivo por parte da 

aplicacao ate a sua liberacao. 0 grupo de processadores reservados deve respeitar 

a topologia escolhida na segunda fase do procedimento corn a menor expansao e 

dila tacao possfveis. 

Os sistemas operacionais fornecidos corn as maquinas hiperalbicas 

encontradas no mercado S50 ainda muito precarios e nao implementam todas as 

etapas do procedimento acima. Toda a parte de dimensionamento das tarefas, 

analise das comunicacoes entre elas e mapeamento em uma topologia disponivel 
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no hipercubo, tern que ser feita manualmente pelo usuario (etapas 1 e 2). Apenas a 

terceira etapa e implementada atraves de ferramentas para a alocacao e reserva de 

urn subcubo para uma determinada aplicacao. Devido a grande influencia destas 

ferramentas na taxa de utilizacao e no desempenho da maquina compartilhada, 

se investe muito em pesquisas nesta area. 

Outra caracteristica importante desta terceira etapa da alocacao de pro-

cessadores, é que esta, ao contrario das outras duas, é necessaria sempre que for 

executada a aplicacao. Sendo assim, o tempo gasto nesta operacao e somado 

ao tempo de execucao da aplicacao no calculo do tempo total de execucao da 

aplicacao paralela. Uma reducao no tempo de execucao da terceira etapa leva 

conseqiientemente a uma reduc5o no tempo total de execucao da aplicacao. 

Este trabalho se concentra no estudo e na otimizacao de ferramentas 

de suporte para a terceira etapa do procedimento descrito acima. Sempre que, 

a partir de agora, for utilizado o termo alocacao de processadores, estara sendo 

referida a etapa de obtencao dos mesmos. Esta e uma tendencia seguida por di-

versos autores, como pode ser constatado na bibliografia deste trabalho [ALD 89] 

[CHE 87] [CHU 90] [KIM 89]. 

Existem duas modalidades de alocacao de processadores: dinamica 

(on-line) e estatica (off-line). Na alocacao estatica o sistema operacional coleta 

um niimero suficiente de pedidos antes de iniciar a alocacao propriamente dita. 

Desta forma e possivel uma melhor compactacao dos nodos alocados e con-

seqiientemente uma menor fragmentacao do hipercubo. Porem, existe uma de-

mora maior na resposta dos pedidos de alocacao, que muitas vezes nao pode 

ser suportada em sistemas de tempo real. Na alocacao dinamica os pedidos 

sao aceitos ou negados imediatamente apOs a sua chegada, sem se levar em 

consideracao os proximos pedidos. 0 tempo de resposta é melhor, mas o controle 

da fragmentacao do cubo é mais complexo [DUT 91]. 
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Todos os algoritmos estudados e propostos neste trabalho se ocupam 

corn o problema da alocacao dinamica. Isto resulta do fato de que estes algoritmos 

sera° utilizados para gerenciar os processadores de uma maquina multiproces-

sadora hipercubica ligada a uma rede de estacoes de trabalho que compoem urn 

ambiente de compartilhamento dinamico. 

A etapa de obtencao dos processadores parece, a primeira vista, a mais 

simples das tres etapas. relacionadas acima, chegando a parecer urn problema 

trivial. Isto porem, nao é bem verdade. Corn a utilizacao de maquinas multipro-

cessadoras em ambientes multiusuario interativos, cresce a necessidade de urn 

algoritmo de alocacao e gerencia de processadores que rationalize ao maximo a 

utilizac5o dos processadores compartilhados. Tambem é fundamental uma alta 

capacidade de reconhecimento de subcubos para urn melhor aproveitamento dos 

recursos compartilhados. 

0 problema da gerencia de alocac5o de subcubos pode ser melhor 

compreendido se for feita uma analogia ao problema de alocacao de memoria 

(figura 3.2 e tabela 3.1). Inicialmente, corn a memoria totalmente livre, a alocacao 

de segmentos de tamanhos diferentes e simples, sendo feita de forma seqiiencial. 

Porem, ao longo do compartilhamento, segmentos \Tao sendo liberados apOs o 

use e novos segmentos sa- o requisitados. 

(a) Gerenciamento de processadores 	(b) Gerenciamento de area 
no Hipercubo 	 em memorias 

Figura 3.2: Problema de alocacao em hipercubos (a) e em memorias (b) 
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Tabela 3.1: Comparacao do problema da alocacao em mernOrias e no hipercubo 

Mem6ria Hip ercub o 
Unidade de Compartilhamento paginas subcubos 
Reserva pagina nodo 
Fragmentacao Interna menor que pagina nao é potencia de dois 
Fragmentacao Externa area livre nao contigua nodos livres nao vizinhos 
Cresce Fragmentacao lacunas desordem 
Compactacao coleta migracao 

0 problema se complica devido a fragmentacao da memoria, ou seja, 

o surgimento de espacos livres entre areas alocadas. 0 aproveitamento destes 

espacos, para atender a novas requisicOes, se torna necessario, aumentando a 

complexidade do procedimento de gerencia. Sem este aproveitamento, a area 

compartilhada sera utilizada de forma ineficiente e requisicoes sera° rejeitadas, 

apesar de se encontrarem espacos disponiveis. No caso do compartilhamento dos 

nodos de urn hipercubo, os nodos livres que nao sao reconhecidos pelo sistema 

operacional como subcubos sao como as areas de memOria livre entre espacos 

alocados. 0 compartilhamento eficiente do hipercubo so ocorrera se estes nodos 

puderem ser utilizados em novas requisicoes e se a fragmentacao do hipercubo 

for mantida baixa. 

Na figura 3.3 podemos observar diferentes resultados de alocacao para 

uma mesma seqiiencia de requisicoes. 0 hipercubo (b) se encontra mais compacto 

que o hipercubo (c), e desta forma aceitaria a requisicao de mais urn 2-cubo. No 

hipercubo (c) este pedido seria negado pois nao existe urn 2-cubo disponivel 

devido a sua fragmentacao. 

Como apenas subcubos da maquina compartilhada sao alocados, para 

que sejam mantidas as propriedades da topologia hiperaibica, pode ocorrer du-

rante o processo de alocacao, tanto fragmentacao interna como fragmentacao 

externa. 
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Figura 3.3: Fragmentacao do hipercubo compartil had o 

A fragmentacao interna é caracterizada pelo fornecimento, por parte do 

algoritmo de alocacao, de mais processadores do que de fato necessarios para uma 

determinada aplicacao. Isto ocorre pelo fato do algoritmo alocar o menor subcubo 

que contenha o numero de processadores desejados pela aplicacao. Como urn 

subcubo possui sempre urn numero de processadores que seja potencia de dois 

(0,1,2,4,8 ...), para urn pedido de 5 processadores, por exemplo, seria alocado urn 

subcubo de grau 3 corn oito processadores. Os 3 processadores que nao seriam 

empregados pela aplicacao estariam marcados como alocados e nao poderiam ser 

utilizados por nenhuma outra aplicacao. 

A fragmentacao externa ocorre quando, apos diversas operacoes de 

alocac5o e desalocacao, existirem nodos livres para alocacao, mas estes nao for-

marem urn subcubo. Sendo assim estes nodos nao seriam alocados para nenhuma 

aplicacao. 

Existem portanto tres possibilidades para que urn pedido de alocacao 

de subcubos seja negado: 

• Nao existe o numero de processadores disponiveis para formar o menor 

subcubo que contenha os processadores pedidos por uma determinada 

aplicacdo; 
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• 0 numero de processadores necessarios para formar o menor subcubo 

que contenha os processadores pedidos por uma determinada aplicacao 

esta livre, mas estes processadores nao formam urn subcubo; 

• 0 numero de processadores necessarios para formar o menor subcubo 

. que contenha os processadores pedidos por uma determinada aplicacao 

esta livre, mas apesar de formarem este subcubo, nao sac) reconhecidos 

como tal pelo algoritmo de alocacao. 

3.1.1 Fatores de avaliacao dos algoritmos estudados 

Apos a analise detalhada do problema da alocacdo de processadores 

em maquinas hiperctibicas ja é possivel definir alguns fatores de avaliacdo para 

as solucoes encontradas na literatura. 

Ao longo da secdo 3.2 serao feitas referencias a estes fatores para avaliar 

a eficiencia e eficacia dos algoritmos descritos. 

Complexidade refere-se a quantidade de trabalho que é necessaria por parte do 

algoritmo para que seja fornecido algum resultado. Este fator esta rela-

cionado corn o tempo de resposta do algoritmo de forma diretamente 

proporcional em uma maquina seqiiencial. Quanto mais complexo 

for o algoritmo, conseqiientemente mais tempo de processamento sera 

necessario para que este forneca algum resultado. 

Taxa de Reconhecimento refere-se a capacidade do algoritmo em reconhecer sub-

cubos disponlveis dentre os nodos nao alocados. Como todo o processo 

de alocacao e baseado no fornecimento de subcubos, uma baixa taxa 

de reconhecimento aumenta o numero de requisicoes negadas e resulta 

em uma pior taxa de utilizacao do hipercubo compartilhado. 
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Capacidade de Compactacao refere-se a capacidade do algoritmo em manter o 

hipercubo compartilhado o mais compacto possivel. Quanto mais com-

pact() o hipercubo estiver, menos fragmentacao existira e mais subcubos 

livres serao reconhecidos. Alguns algoritmos possuem mecanismos de 

compactacao implicitos no processo de alocacao. Outros fornecem fer-

ramentas de compactacao que exigem uma parada no servidor para 

que possam ser executadas (explicitas). 

Ten clencia a Fragmentacao refere-se a velocidade corn que o hipercubo compar-

tilhado se fragmenta ao longo do tempo de execucao do algoritmo. Esta 

velocidade esta diretamente ligada com os mecanismos de compactacao 

do algoritmo. 

Funcionamento Interativo refere-sea possibilidade de utilizacao do algoritmo 

em urn sistema interativo. Neste tipo de sistema o tempo de resposta 

do algoritmo tern que respeitar certos limites. Os algoritmos mais 

complexos nao satisfazem estas condicoes. 

Tolerancia a Falhas refere-se a capacidade do algoritmo em lidar corn eventuais 

defeitos em processadores durante o procedimento de alocacao. Al-

goritmos corn estruturas de alocacao estaticas, geradas no inicio da 

execucao do algoritmo e que nao podem mais ser alteradas, nao conse-

guem lidar corn possiveis reconfiguracCies dos processadores. 

Qualidade dos Resultados fator que indica a capacidade do algoritmo em for-

necer bons resultados, ou seja, gerenciar o recurso compartilhado da 

melhor forma possivel. Depende basicamente dos fatores taxa de reco-

nhecimento, capacidade de compactacao, e tendencia a fragmentacao. 

Se forem utilizados mecanismos eficazes para estas tres areas, o algo-

ritmo certamente fornecera bons resultados. 

Corn estes fatores pode-se facilmente definir o perfil do algoritmo ideal: 
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• Alta taxa de reconhecimento (de preferencia 100%); 

• Grande capacidade de compactacao; 

• Baixa tendencia a fragamentacao ao longo do tempo; 

• Capacidade de tolerar reconfiguracao dinamica dos processadores em 

caso de falhas; 

• Excelente qualidade dos resultados; 

• Baixo tempo de resposta que respeite os limites impostos por urn sis-

tema de compartilhamento interativo. 

Infelizmente as caracteristicas iniciais deste algoritmo ideal sao incom-

pativeis corn a Ultima. A inclusao de tantas facilidades como reconhecimento 

total, alta contencao da fragmentagao e tolerancia a falhas, requerem a inclusao 

de mecanismos especfficos no algoritmo, tornando-o muito complexo e corn urn 

alto tempo de resposta. Este tempo de resposta, por sua vez, certamente lido 

podera ser tolerado por urn sistema de compartilhamento interativo. 

A figura 3.4 demonstra como se comportaram os fatores de avaliacao 

Complexidade e Qualidade dos resultados durante a evolugao dos algoritmos 

para a alocagao e gerencia de processadores. 

Este trabalho propoe a utilizacao de paralelismo para que possa ser 

amenizada a relagao direta identificada na figura 3.4 entre a qualidade dos resul-

tados dos algoritmos de alocacao e seu tempo de resposta. 

3.1.2 A evolucao dos algoritmos 

Durante os ultimos 20 anos, foram desenvolvidos algoritmos para a 

resolucao do problema de alocacao de processadores. A evolucao destes algorit-

mos pode ser resumida nas 4 geracoes de algoritmos descritas abaixo: 
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Complexidade 
dos Algoritmos 

Qualidade dos Resultados 

Figura 3.4: Relacao entre os fatores Complexidade e Qualidade dos resultados 
durante a evolucao dos algoritmos de alocacao de processadores 

1a Geracao Os algoritmos sao desenvolvidos para mdquinas multiprocessadoras 

monousudrio. Sao simples, corn uma baixa taxa de reconhecimento 

(70%), mas muito rapidos. Nao existe preocupacao corn a qualidade 

da alocacao mas sim corn o seu desempenho. As estruturas de dados 

utilizadas para a gerencia dos processadores sao listas indexadas. Os 

algoritmos BUDDY [PUR 70] e GC [CHE 87] pertencem a esta geracao. 

2a Geracao Corn a utilizacao de maquinas multiprocessadoras em ambientes 

multiusuario cresce a necessidade de uma alocacao de processadores 

mais qualificada e uma melhor taxa de reconhecimento de subcubos, 

visando um melhor aproveitamento do recurso compartilhado. Au-

menta a complexidade dos algoritmos para se atingir uma taxa de 

reconhecimento de 100% e conseqiientemente ocorre uma queda no 

desempenho. As estruturas de dados utilizadas sao multiples listas 

indexadas. 0 algoritmo MGC [CHE 87] pertence a esta geracao. 

3a Geracao Estudos visando um melhor aproveitamento dos processadores corn-

partilhados aumentam a importancia do conceito de fragmentacao do 

hipercubo. Mecanismos para contencao da fragmentacao sao embu-

tidos nos algoritmos, aumentando a sua complexidade de tal forma a 

comprometer a sua utilizacao em sistemas interativos. As estruturas 
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de dados utilizadas sac) arvores binarias e tabelas hash. Os algoritmos 

FL [KIM 91] e TC [CHU 90] pertencem a esta geracao. 

4a Geracao A utilizacao de paralelismo nos algoritmos de alocacao abre novos ho-

rizontes para as pesquisas nesta area. Alem de possibilitar a utilizacao 

das tecnicas da 3a geracao em ambientes interativos, atraves de suas 

vers5es paralelas, sao previstos novos algoritmos que sejam especial-

mente desenvolvidos para esta nova realidade. Desta forma se pre-

tende viabilizar o desenvolvimento de algoritmos que fornecam resul-

tados melhores corn um tempo de resposta toleravel para o ambiente 

alvo. 

Apesar de diversos autores ja falarem em paralelismo e sugerirem for-

mas de paralelizar seus algoritmos, pouco foi feito ate agora no sentido de imple-

mentar algoritmos paralelos, identificar os problemas encontrados neste processo 

e avaliar os resultados obtidos. Tambem nao sao feitas referencias claras de quais 

os recursos devem ser usados no processo de paralelizacao. 

Este trabalho pretende preencher este vazio, forncendo elementos con-

cretos para o estabelecimento e futuro desenvolvimento da 4a geracao de algorit-

mos de alocacao de processadores em maquinas hiperctibicas. 

3.2 Algoritmos seqiienciais de gerencia e alocacao de 

subcubos 

Nesta secao sera:, apresentados de forma superficial os principais al-

goritmos para alocacdo e gerencia de processadores em maquinas hipercubicas 

encontrados na literatura. 



3.2.1 Algoritmo Buddy 

A estrategia de gerencia de alocacao BUDDY [PUR 70] é utilizada pelo 

sistema operacional AXIS para o controle do ambiente multiusuario disponivel 

nos hipercubos da serie NCUBE [HAY 86]. 

0 mecanismo de alocacao utilizado atua sobre urn vetor de bits nume-

rado de 0 ate 2 k  —1 sends) k o grau do hipercubo. Cada posica-o deste vetor indica 

se o nodo em questa:, já esta (1) ou nao (0) alocado (figura 3.5a). Quando urn 

j-cubo é requisitado, ocorre uma procura no vetor pelo menor inteiro m, de tal 

forma que todos os nodos entre M x 23  ate ((in + 1) x 2 3 ) — 1 estejam livres. Se 

estes nodos sao encontrados, as respectivas posicoes no vetor sao colocadas em 

1 (figura 3.5b). Quando este subcubo for desalocado, as respectivas posicoes no 

vetor de bits sao novamente colocadas em 0. 
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(b) Estrutura epos a alocagao de 
urn 2-cubo 

Figura 3.5: Estrutura de dados utilizada pelo algoritmo buddy antes (a) e depois 
(b) da alocacao de urn subcubo de grau 2 em um hipercubo de grau 3 

A simplicidade do mecanismo de alocacao de nodos resulta em urn 

otimo tempo de resposta, porem, corn uma baixa capacidade de reconhecimento 

de subcubos disponiveis e rapida tendencia a fragmentacao. 

A dificuldade em reconhecer os subcubos disponiveis pode ser vista 

em urn exemplo. A figura 3.6 apresenta o estado de urn hipercubo de grau 3 

apos diversas requisicoes de alocac5o e liberacao de subcubos. Estao alocados 
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dois subcubos de grau 1 indicados por nodos pretos. Uma terceira requisicao 

solicitando urn subcubo de grau 2 seria rejeitada, apesar de podermos ver que 

existem 4 nodos disponfveis (nodos brancos) e que estes formam urn subcubo. 
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(a) 0 2-cubo (010,011,110,111) esta 	(b) A estrutura buddy correspondente 
disponivel para alocagao 
	 nao reconhece nenhum 2-cubo disponivel 

Figura 3.6: Exemplo da pouca capacidade de reconhecimento de subcubos por 
parte da estrategia buddy 

3.2.2 Algoritmo Gray Codes 

A estrategia de alocacao Gray Codes GC ECHE 87] pode ser considerada 

uma evolucao da tecnica buddy. A tecnica GC tambem se utiliza de uma lista de 

alocacao para efetuar o controle dos nodos disponfveis, porem o mapeamento 

desta lista corn os nodos do hipercubo é feito segundo os cOdigos de gray (secao 

2.2.8.2). Normalmente o codigo de gray utilizado é o BRGC (Binary Reflected Gray 

Code). 

A alocacao de subcubos na lista de alocacao é feita atraves da procura 

de 23  nodos consecutivos na forma p ate p 23  — 1 , sendo k o grau do subcubo 

desejado e p o menor inteiro multiplo de 23  — 1. 

Foi provado em ECHE 87] que a estrategia GC pode reconhecer 2n-k+1  

subcubos, sendo k o grau do subcubo, n o grau do hipercubo a ser compartilhado 

e 1 < k < n —1, o que é o dobro de subcubos reconhecidos pela estrategia Buddy. 
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Esta melhora no resultado obtido pelo algoritmo GC advem da utili-

zacao dos codigos de gray como indices da estrutura de alocacao (figura 3.7(b)). 

Desta forma sao aproximados na lista de alocacao os nodos que sao vizinhos no 

hipercubo, permitindo que as sucessivas requisicoes de alocacao possam ser mais 

compactadas que na estrategia Buddy, como pode ser visto na figura 3.7. 
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(a) Estrutura buddy (b) Estrutura GC 

Figura 3.7: Comparacao entre o modo de operacao da estrategia buddy (a) e da 
estrategia GC (b) 

A explicacao para esta aproximacao baseia-se na definicao dos codigos 

de gray e do conceito de vizinhanca em hipercubos. Nas seqiienciais de gray, o 

antecessor e o sucessor de urn ruimero varia apenas em urn bit, que é a mesma 

condic5o para a identificacao de nodos vizinhos em urn hipercubo (secao 2.1). 

Como a utilizacao de codigos de gray tende a compactar sucessivas 

alocacoes de subcubos, a fragmentacao acelerada do hipercubo é contida, resul-

tando em urn melhor compartilhamento dos processadores. 
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3.2.3 Algoritmo Multiple Gray Code 

A estrategia GC pode reconhecer todos os subcubos disponiveis em um 

hipercubo compartilhado se forem utilizados multiplos codigos de gray (MGC) 

[CHE 871. A tabela 3.2 indica o numero de codigos de gray necessarios para 

uma taxa de reconhecimento de 100% em relacao a dimensao do hipercubo a ser 

compartilhado. 

Tabela 3.2: Namero de codigos de gray necessarios para reconhecimento total de 
subcubos na tecnica MGC 

Dimensao 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nodos 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 
Codigos 6 10 20 35 70 126 252 462 924 1716 3432 

0 procedimento de procura e o mesmo utilizado pelo algoritmo GC 

so que aqui tern que ser aplicado em todos os codigos seqiiencialmente. Isto 

torna o algoritmo MGC mais complexo e o tempo de resposta maior, pois diversas 

tabelas teriam que ser consultadas. Alem disto, a geracao de multiplos codigos 

de gray é demorada, e tern que ser feita previamente e armazenada em tabelas 

de consulta. Corn esta geracao estatica, uma alteracao na numeracao dos nodos, 

causada, por exemplo, por uma reconfiguracao apos alguma falha, resultaria em 

urn mau funcionamento do procedimento de gerencia. 

0 principio de funcionamento do algoritmo MGC baseia-se na utilizacao 

de diversos codigos de gray para aproximar os nodos do hipercubo de todas as 

formas necessarias, tornando possivel que seja alcancada uma taxa de reconheci-

mento de 100%. 

Na alocacao de processadores, o procedimento de procura do algoritmo 

GC é aplicado em cada urn dos codigos de gray, ate que o subcubo desejado seja en-

contrado. Os bits da estrutura de alocacao sao entao atualizados no codigo em que 

o subcubo foi encontrado e tambem em todos os outros. Na verdade, os multiplos 
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codigos utilizados sao todos imagens fieis do mesmo mapa de alocacao de bits do 

subcubo compartilhado. A !Mica diferenca entre eles reside na ordenacao de suas 

tabelas de indice, como podemos ver na figura 3.8. Estas diferentes ordenacoes 

nos indices permitem que o mesmo algoritmo de procura seqiiencial utilizado 

no algoritmo GC aplicado nos diferentes codigos, possa reconhecer um maior 

numero de subcubos. 0 procedimento de alocacao pode ser interrompido apps 

o encontro do primeiro subcubo disponivel, nao sendo necessaria a procura em 

todos os codigos. Caso .apos a procura em todos os codigos, nao for encontrado 

um subcubo disportivel, é possivel afirmar corn certeza que este nao existe, por se 

tratar de urn algoritmo corn taxa de reconhecimento de 100%. 
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10 6 1 12 0 10 0 5 0 3 1 
11 7 1 13 0 11 0 13 0 11 0 
9 5 0 5 0 3 1 12 0 10 0 
8 4 0 4 0 2 1 4 0 2 1 

Figura 3.8: Estrutura de alocacao MGC em urn hipercubo de grau 4 

Na desalocacao de urn subcubo, todos os codigos tem que ser varridos 

e os respectivos bits de alocacao do subcubo em questao tern que ser alterados 

para O. 

A utilizacao desta estrategia nao é viavel em hipercubos de maior grau, 

devido ao rapido crescimento do numero de codigos necessarios para que seja 

mantida uma alta taxa de reconhecimento, como podemos ver na tabela 3.2.3. 
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3.2.4 Lista de Cubos Livres 

A estrategia de alocacao denominada lista de cubos livres (Free List) 

[KIM 91] efetua o controle dos nodos alocados atraves de listas de subcubos dis-

poniveis no hipercubo compartilhado, uma lista para cada dimensao. Esta tecnica 

e capaz de reconhecer todos os subcubos disponiveis, porem sua complexidade 6 

extremamente alta, superior a 0(n 3 ). 

A figura 3.9 apresenta urn exemplo da estrutura de dados utilizada pela 

tecnica de lista de cubos livres para um hipercubo de grau 4, demonstrando as 

alteracoes sofridas apps operacoes de alocacao e desalocacao. 

Uma requisicao para um subcubo de dimensao k 6 atendida atraves da 

alocacao do primeiro subcubo encontrado na lista de cubos livres de dimensao k. 

Caso esta lista esteja vazia, e procurado, em listas de dimensao maior, o primeiro 

subcubo disponivel que tenha um grau maior do que k. Se nao existir nenhum, 

a requisicao 6 rejeitada, pois nao existe subcubo desta dimensao disponivel no 

momento. Caso seja encontrado um subcubo de grau maior do que k, este subcubo 

e decomposto em dois subcubos de dimensao menor, retirado de sua lista e os 

novos cubos sao adicionados na lista de dimensao inferior (figura 3.9 (a)(c)). Este 

procedimento 6 repetido ate que seja gerado urn subcubo de dimensao k. Este 

subcubo entao e alocado e retirado da lista de cubos livres. 
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(a) situagao inicial (b) epos alocagao de 8 (c) ape's alocagdo de mais (d) ape's liberagao dos 4 
processadores 	4 processadores 	 alocados em (c) e alocagao 

de mais 8 processadores 

Figura 3.9: Atualizacao da estrutura utilizada pelo algoritmo FL 
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Apesar do procedimento de alocacao ser relativamente simples, o pro-

cesso de liberack de subcubos é muito complexo, pois quando urn subcubo 

liberado é necessario verificar se n5o é possivel recompor algum subcubo de grau 

superior (figura 3.9 (d)). Este tipo de operacao pode envolver todas as listas de 

subcubos livres e sua complexidade é proporcional ao tamanho do hipercubo a 

ser compartilhado. 

Mesmo reconhecendo todos os subcubos disponiveis, a complexidade 

de 0(n3 ) torna este metodo inviavel para hipercubos de maior grau em um sistema 

de tempo real. 

Em [DUT 91] e apresentada uma estrategia de alocacao denominada 

MSS (Maximal Set of Subcubes), que segue o mesmo princfpio de controle dos 

subcubos disponiveis em um hipercubo compartilhado. E feita uma analise mais 

detalhada do processo de desalocack, a fase mais complexa desta estrategia, e 

sao propostas algumas alternativas. 

3.2.5 Algoritmo Tree Collapsing 

A estrategia de alocack denominada TC (Tree Collapsing) [CHU 90] é 

uma extensk da estrategia Buddy, capaz de detectar a totalidade dos subcu-

bos disponiveis em urn hipercubo compartilhado, sendo menos complexa que a 

estrategia de milltiplos codigos gray (viGC). 

A ideia basica desta estrategia é de alterar a ordem dos nodos na lista 

de alocack da estrategia Buddy, gerando novas seqiliencias de codigos dinami-

camente de acordo com a necessidade. Os nodos que estavam distantes na tabela 

de alocack e conseqiientemente nao eram reconhecidos como subcubos, s5o 

aproximados atraves da consecutiva alterac5o nos ramos de uma arvore binSria 

(tree collapsing) que representa o hipercubo compartilhado, permitindo assim seu 

reconhecimento (figura 3.10 (a)). 
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Esta estrategia nao difere muito da aplicacao dos diferentes codigos de 

gray pa ra o reconhecimento completo dos subcubos possiveis de alocacao. Porem, 

ao inves dos diferentes codigos, sao utilizadas seqiiencias de nodos resultantes 

de diferentes mapeamentos de arvores binarias no hipercubo. No momento da 

alocacao, estas seqiiencias sao consultadas para que seja alcancada a capacidade 

total de reconhecimento de subcubos. A vantagem em relacao ao metodo MGC 

e que a geracao destas seqiiencias, atraves da operacao de collapse em arvores 

binarias, e menos compiexa que a geracao de rmiltiplos codigos de gray, e pode 

ser feita em tempo real quando necessario. 

A figura 3.10(a) apresenta a arvore binaria denominada primaria, que 

é o ponto de partida para a geracao das sequencias de reconhecimento atraves da 

operacao de collapse. 1~ interessante ressaltar que o reconhecimento dos subcubos 

em uma arvore binaria é feito atraves dos nodos que nao sao folhas. As folhas 

representam os processadores que compoem os subcubos. Se considerarmos, por 

exemplo, o nodo localizado na raiz da arvore binaria da figura 3.10(a) é possivel 

verificar que este nodo tern dois filhos, que por sua vez podem ser vistos como o 

nodo raiz de duas subarvores. Como a arvore da figura representa urn hipercubo 

de grau 4, cada uma destas subarvores representa urn subcubo de grau 3, e os 

seus nodos sao identificados pelo niimero dos processadores associados as suas 

folhas. Quanto mais nos dirigirmos em direcao as folhas da arvore, as subarvores 

sera° cada vez menores e conseqiientemente subcubos de menor grau podem ser 

reconhecidos. 

A operacao de collapse é aplicada em um determinado nivel da arvore 

binaria, dependendo da dimensao do subcubo desejado, e consiste no entrelaca-

mento das subarvores de urn determinado nfvel, gerando uma nova sequencia 

nos nodos associados as suas folhas. A figura 3.10 (b) demonstra o processo de 

entrelacamento da operacao de collapse no nfvel 1 da arvore primaria. 

No atendimento de um pedido de alocacao, as folhas de uma arvore 

binaria inicial sao consultadas atraves de urn algoritmo semelhante ao algoritmo 



63 

(a) estrutura inicial (b) adds operacao de collapse no nivel 1 

Figura 3.10: Estrutura utilizada pelo algoritmo TC 

utilizado na estrategia Buddy. Caso a resposta da procura seja negativa, sac) 

efetuadas sucessivas operacoes de collapse, seguidas de uma nova consulta, ate 

que seja encontrado um subcubo que atenda o pedido de alocacao, ou que se 

esgote o numero de tentativas do algoritmo. Como o algoritmo TC tem uma 

taxa de reconhecimento de 100%, o fato de se esgotar o numero de tentativas do 

algoritmo indica que efetivamente nao existe subcubo disponlvel que atenda o 

pedido de alocacao. 

0 processo de desalocacao de urn subcubo se resume na alteracao dos 

bits de alocac5o de seus nodos de 1 para 0. Esta alteracao é feita atraves de uma 

varredura sequencial nas folhas da arvore. 

0 algoritmo abaixo apresenta o procedimento de geracao de todas as 

seqiiencias necessarias para o reconhecimento de todos os subcubos do hipercubo 

a ser compartilhado. Basicamente sao geradas diferentes drvores binarias, atraves 

de todas as combinacoes possfveis de operacoes de collapse sobre a drvore prima ria. 

Arvore_primari a, nova_arvore e pre _arvore sdo arvores bindrias, n é o grau 

do hipercubo a ser compartilhado e k o grau do subcubo desejado. 

Procedure main ( n , k , arvore_primaria 

inicio 

se ( k == 0 ou k == n ) entao pare 

para i := n- k- 1 diminuindo ate 0 

) 
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executa collapse( nivel i, arvoreprimaria, nova_arvore ) 

executa nova collapse( nivel i, 0, nova arvore) 

fimpara 

fim 

Procedure novo_collapse ( pre_nivel , pre_step , pre_arvore ) 

inicio 

step := pre step +1 

se step > k entao retorne 

senao 

para i := pre_level ate n - k - 1 

executa collapse( i , pre_arvore , nova_arvore ) 

executa novo_collapse( i , step , nova_arvore ) 

fimfor 

fimif 

fim 

0 atendimento a urn pedido de alocacao deve ser feito seguindo os 

seguintes passos: 

1. Inicialize k corn o grau do subcubo desejado; 

2. Procure no nivel n — k da arvore primaria da esquerda para direita por 

urn subcubo disponivel (folhas da subarvore correspondente entao em 

0). Se encontrar vá para o passo 4; 

3. Execute o algoritmo collapse e procure urn subcubo disponlvel no nivel 

n — k de cada arvore resultante, uma de cada vez. Se encontrar o 

subcubo vá para o passo 4. Sen5o vá para o passo 5; 

4. Marque todas as folhas do subcubo encontrado corn 1 e aloque o cubo. 

Pare; 

5. Rejeite o pedido de alocacdo. 
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0 processo de desalocacao de urn subcubo se resume na alteracao dos 

bits de alocacao de seus nodos de 1 para 0. 

0 calculo das seqiiencias de reconhecimento pode ser executado corn 

operacoes basicas de rotacao e deslocamento, aumentando assim o desempenho 

do algoritmo de geracao. 

3.2.6 Resumo dos algoritmos apresentados 

A tabela 3.3 apresenta urn resumo das caracteristicas dos algoritmos 

para alocacao e gerencia de processadores em maquinas hiperalbicas vistos ate 

agora. 

Uma descricao detalhada de alguns dos fatores analisados é fornecida 

na secab 3.1.1. 

Tabela 3.3: Resumo das caracteristicas encontradas nos algoritmos 

BUDDY GC MGC TC FL 
Complexidade 0(2") 0(2n) 0((nfin/2])2n) 0(n2n) 0(n3 ) 

Uso de MemOria baixo baixo muito alto medio alto 
Taxa de Reconhecimento 60% 70% 100% 100% 100% 

Compactacao nenhuma explicita explicita implicita implicita 
FragmentagAo rapida rapida rapida media lenta 

Sistema Interativo apto apto nao-apto nao-apto nao-apto 
Estrutura de dados lista indexada lista indexada listas milltiplas arvore tabela hash 

Qualidade dos resultados ruim razoavel born otimo Ohm° 



4 PARALELIZANDO OS ALGORITMOS 

Como visto anteriormente, a operacao de alocac5o e gerencia de proces-

sadores tern uma influencia muito grande no desempenho final de uma maquina 

multiprocessadora. Uma melhora no tempo de resposta destes algoritmos acar-

retaria uma melhora no desempenho global destas maquinas. 

A paralefizacao dos algoritmos de alocacao e gerencia para maquinas 

hiperaibicas busca, nao apenas esta melhora no desempenho (eficiencia), mas 

principalmente possibilitar a utifizacao ,em urn sistema interativo, de algorit-

mos que sao considerados muito complexos para este tipo de ambiente. Com  a 

utilizacao de algoritmos mais avancados é obtida uma melhora no resultado da 

operacao de alocacao (eficacia) e a maquina hiperctibica pode ser melhor compar-

tilhada. 

4.1 VersOes paralelas dos algoritmos de alocacao 

Nas secoes abaixo sao apresentadas versoes paralelas da maioria dos 

algoritmos de alocacao e gerencia de processadores em maquinas hiperaibicas 

descritos no capitulo 3. Os algoritmos escolhidos foram aqueles que de alguma 

forma indicavam a possibilidade de obtencao de ganho de desempenho corn o 

procedimento de paralelizacao. Uma andfise detalhada dos resultados obtidos 

pelas versoes paralelas pode ser encontrada no capftulo 5. 

4.1.1 Algoritmo Buddy/GC Paralelo 

Na versa° paralela do algoritmo BUDDY o processador da maquina 

hospedeira e considerado o mestre e os outros processadores os escravos, como 
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pode ser visto na figura 4.1. 0 mestre é responsavel por receber os pedidos 

de alocacao ou desalocacao, distribuir o trabalho a ser feito entre os escravos, 

sincronizar as operacdes quando necessario, e responder aos pedidos. 

1 5 9 13 
2 6 10 14 
3 7 11 15 
4 8 12 16 

P P P P 

\ 	/ RequisigOes 

   

(3 	 

  

hospedeiro 

  

   

      

Atendimento 

Figura 4.1: Modelo mestre-escravo da versao paralela do algoritmo buddy 

0 principio basic() deste algoritmo paralelo é a distribuicao da lista 

de alocacao entre os processadores escravos. Cada escravo gerencia a sua parte 

da lista alocando e desalocando processadores segundo orientacao do mestre. 

Para nao ficar subutilizado, o mestre tambem pode receber uma parte da lista de 

alocacao. 

Como a lista de alocacao é varrida seqiiencialmente no algoritmo 

seqiiencial, tanto na alocacao como na desalocacao de processadores, ambos os 

procedimentos sao otimizados quando as listas sao divididas entre os processa-

dores. A versao paralela do algoritmo BUDDY fica da seguinte forma: 

• Inicializacao A lista de alocacao, estrutura utilizada para marcar os 

processadores alocados, é fragmentada e distribuida entre os processa-

dores envolvidos. 

• Alocacao Paralela 
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1. o processador mestre recebe o pedido de alocacao e envia para os 

processadores escravos o numero de processadores desejados e a 

identificacao do processo (pid) associado ao pedido; 

2. mestre e escravos executam a operacao de alocacao em suas listas 

locais; 

3. o primeiro processador que encontrar urn resultado atualiza sua 

lista de alocacao e envia o numero dos processadores alocados 

para o processador mestre (se nao o for). A atualizacao da lista de 

alocacao so pode ser feita por urn processador; 

4. caso os escravos nao encontrem livres o numero de processadores 

desejados em suas listas, enviam urn sinal NOT para o mestre; 

5. para que a operacao seja concluida pelo mestre este: (i) espera todos 

os escravos responderem corn NOT e nega o pedido de alocacao, (ii) 

espera a lista de nodos alocados de urn de seus escravos ou, (iii) nao 

espera por nada por ter ele mesmo encontrado os processadores 

desejados em sua lista local. 

• Desalocacao Paralela 

1. mestre recebe pedido desalocacao e envia pid a ser desalocado para 

escravos; 

2. mestre e escravos liberam os nodos do pid recebido em suas listas 

locais; 

3. nao existe a necessidade de sincronizacao no final da operacao, 

estando o mestre liberado para novos pedidos logo apos o final da 

consulta a suas listas locais. 

Como o processador mestre tern mais atribuicoes que os escravos, e 

conseqiientemente mais carga de trabalho, pode ser feito urn balanceamento de 

carga estatico antes do inicio das operacoes, atribuindo-se fragmentos maiores da 

lista de alocacao aos escravos do que ao mestre. 
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0 controle da alocacao de todo o hipercubo compartilhado é feito no 

processador da maquina hospedeira (mestre) corn apenas urn bit. Se este meca-

nismo nao fosse implementado nab seria possivel a alocacao de todo o hipercubo 

compartilhado, pois sua lista de alocacao esta partida em pedacos e os nodos 

nao seriam reconhecidos como vizinhos. Caso este algoritmo paralelo seja imple-

mentado em mais de 2 processadores, mecanismos semelhantes para a alocacdo 

de dimensOes menores tem que ser implementados. Se, por exemplo, a lista de 

alocacao de um hipercubo de grau k for dividida entre 4 processadores de forma 

igual, nenhum deles sera capaz de alocar urn subcubo corn 2k -1  processadores. 

0 mesmo algoritmo paralelo descrito acima pode ser utilizado para a 

estrategia GC alterando-se as listas de alocacao em cada processador (figura 4.2). 

Tambem a necessaria uma pequena alteracao na forma da procura dos nodos 

livres durante a fase de alocack de processadores, como no algoritmo GC (secao 

3.2.2). 

0 6 12 10 
7 13 11 

3 5 15 9 
2 14 8 

P P P 

Requisigbes 

hospedeiro 

Atendimento 

Figura 4.2: Modelo mestre-escravo da versa) paralela do algoritmo GC 

4.1.1.1 0 problema da atualizacao das listas de alocacao 

Urn problema comum as versoes paralelas dos algoritmos BUDDY e GC 

é a atualizacao da lista de alocacao quando da alocacao de processadores. Como a 

lista de alocac5o foi dividida entre os processadores, cada urn varre a sua lista local 

a procura de processadores livres para a alocacao. No entanto, esta lista so pode 
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ser atualizada por urn processador, para que nao ocorram di versas alocacoes para 

urn mesmo pedido. Sendo assim, o codigo responsavel pela atualizacao desta lista 

pode ser visto como uma secao crItica e deve ser controlado por urn mecanismo 

que garanta as seguintes condicoes: 

• exclusividade mutua, ou seja, se um processo esta na sua secao critica, 

nenhum outro processo pode entrar na sua secao critica; 

• alp& a execucao da secao crItica por urn processo, nenhum outro pro-

cesso pode executar a sua secao critica. 

0 mecanismo de semaforos [SW 91] foi escolhido para o controle desta 

secao critica. Para que possa garantir as condicoes acima, foram feitas as seguintes 

alteracOes nas diretivas P e V: 

init MUTEX = 1; 

int P (MUTEX) 

MUTEX = MUTEX - 1; 

if ( MUTEX >= 0 ) 

return (true) ; 

else 

return (false) ; 

} 

V (MUTEX) 

MUTEX = MUTEX + 1; 

A diretiva P é chamada no infcio da secao crItica. Caso retorne 0 (false), 

a secao critica já foi executada por outro processo e nao deve ser executada. Caso 

retorne 1 (true), a secao pode ser executada. No final da execucao da operacao de 
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alocacao, o mestre deve chamar a diretiva V para reinicializar o semaforo para o 

proximo pedido de alocack. Ambas as diretivas tem que ser implementadas de 

forma atomica. 

0 grafo de execucao das versoes paralelas dos algortimos BUDDY e GC 

com a utilizacao de semaforos para o controle da secao critica, pode ser visto na 

figura 4.3. 

Figura 4.3: Grafo de execucao das versoes paralelas dos algoritmos BUDDY e GC 

4.1.1.2 Otimizacdo atraves de aceite ou negacao imediatos 

Grande parcela do tempo de execucao das versoes paralelas dos algo-

ritmos BUDDY e GC é consumida na distribuicao da tarefa a ser realizada entre os 

processadores envolvidos e na posterior coleta dos resultados. 

Este processo de distribuicao e coleta de resultados pode ser conside-

rado tempo perdido se o resultado da operacao for uma alocacao na lista local ao 

processador mestre, ou a negacao de urn pedido de alocacao. 
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Desta forma, mecanismos simples, que neguem ou aceitem pedidos 

de forma imediata por parte do mestre, sem que ocorra consulta aos escravos, 

aumentam consideravelmente o desempenho da versa° paralela do algoritmo 

BUDDY e do algoritmo GC. Urn exemplo deste tipo de mecanismo seria a negacao 

imediata de um pedido de alocacao de urn numero de processadores maior do 

que os que estao disponfveis no momento (controle local e remoto), ou a aceitacao 

imediata de um pedido por parte do mestre quando o numero de processadores 

alocados no hipercubo for muito pequeno e estiver disponlvel localmente. 

E natural que muitos dos criterios utilizados para negar ou aceitar 

imediatamente uma requisicao dependam das caracteristicas da maquina onde 

o algoritmo foi implementado, do particionamento utilizado na distribuicao da 

lista de alocacao entre os processadores, e do perfil das requisicties que sao feitas 

no sistema. 

Porem, alguns mecanismo genericos podem ser definidos para a otimi-

zacao deste algoritmo em qualquer sistema: 

• Negacao Imediata 

- 0 mestre possui urn controle do numero de processadores livres 

na maquina compartilhada. Urn pedido maior do que o numero 

de processadores livres é automaticamente negado; 

- 0 mestre possui urn controle do numero de processadores livres em 

cada uma das partes da lista de alocacao. Processadores corn listas 

de alocacao que estao sem o numero necessario de processadores 

livres para atender uma determinada requisicao, nem chegam a ser 

ativados. 

• Aceite Imediato 

- Como já vimos anteriormente, o controle das dimensoes mais altas 

fica exclusivamente no mestre, na forma bits de alocacao, devido a 
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divisao da lista de alocacao. 0 mestre pode, desta forma, atender 

automaticamente requisicoes de hipercubos de grau alto; 

- Corn o controle do ntimero de processadores livres ern sua lista 

de alocacao local o processador mestre pode atender localmente 

uma requisicao, se existirem processadores livres para tal. A de-

cisao de nao ativar os processadores escravos, para atender um 

pedido localmente, deve ser feita apenas para requisicoes de hi- 

percubos de grau pequeno (ern reldo ao tamanho da lista local) e 

corn uma margem de seguranca. 0 mestre nao pode garantir que 

os processadores livres, apesar de suficientes, formem, ou sejam 

reconhecidos como um hipercubo pelo algoritmo de alocacao. 

4.1.2 Multiplos Codigos de Gray Paralelo 

Na versao paralela do algoritmo MGC é utilizado o mesmo modelo 

mestre-escravo descrito no algoritmo BUDDY paralelo. 

A principal diferenca é que, devido a necessidade do algoritmo MGC 

de trabalhar corn varias seqiiencias de codigos de gray, na versao paralela cada 

processador recebe parte destes codigos para gerencia, como podemos ver na 

figura 4.4. 

0 calculo e a distribuicao dos codigos de gray entre os processadores 

é feito off-line e nao pode ser alterada durante a operacao (estatico). A versao 

paralela do algoritmo MGC fica da seguinte forma: 

• Inicializacao Os codigos de gray necessarios para atingir a taxa de 

reconhecimento desejada sao distribuidos igualmente entre os proces-

sadores envolvidos (mestre e escravos). 

• Alocacao Paralela 
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Figura 4.4: Modelo mestre-escravo da versa° paralela do algoritmo MGC 

1. o processador mestre recebe pedido de alocacao e envia para os 

escravos o mimero de processadores desejados e a identificacao do 

processo associado ao pedido; 

2. mestre e escravos iniciam a procura por processadores livres em 

suas listas locals; 

3. o primeiro processador que encontrar urn resultado atualiza sua 

lista de alocacao e envia o mimero dos processadores alocados 

para o processador mestre (se nab o for); 

4. caso os escravos n'ao encontrem livres o raimero de processadores 

desejados em suas listas, enviam urn sinal NOT para o mestre; 

5. para que a operacao seja concluida pelo mestre este: (i) espera todos 

os escravos responderem corn NOT e nega o pedido de alocacao, (ii) 

espera a lista de nodos alocados de urn de seus escravos ou, (iii) 

no espera por nada por ter ele mesmo encontrado o mimero de 

processadores desejado em suas listas locals; 

6. como as atualizacoes tern que ser feitas em todos os codigos, o 

processador mestre envia o Indice dos processadores alocados para 

que os escravos possam atualizar suas listas locais. 

• Desaloca0o Paralela 
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1. mestre recebe pedido desalocacdo e envia a identificacao do pro-

cesso a ser desalocado para escravos; 

2. mestre e escravos liberam os nodos correspondentes a identificacao 

do processo recebida, atualizando suas listas locais; 

3. nao existe a necessidade de sincronizacao no final da operacao, 

estando o mestre liberado para novos pedidos logo apos o final da 

consulta a suas listas locais. 

Para resolver o problema da secao critica no procedimento de atu-

alizacao da lista de alocacao foi utilizado o mesmo mecanismo de semaforos 

apresentado na secao 4.1.1.1. 

0 mesmo balanceamento de carga estatico proposto no algoritmo BUDDY 

paralelo pode ser aplicado aqui se antes do inicio das operacoes forem atribuidos 

mais codigos de gray aos escravos do que ao mestre. 

Os mesmos mecanismos de aceitacao e negacao imediata de pedidos 

propostos no algoritmo BUDDY paralelo tambern aumentam consideravelmente o 

desempenho do algoritmo MGC paralelo. 

4.1.3 Tree Collapse Paralelo 

Uma versa° paralela do algoritmo de Tree Collapse é proposta por 

Chuang e Tzeng em [CHU 90]. Como a operacao de collapse é bastante corn-

plexa e durante a fase de alocacao e executada normalmente por diversas vezes, 

a versa() paralela se baseia na execucao desta operacao por varios processadores 

em paralelo. A operacao de desalocacao é executada, devido a sua simplicidade, 

apenas no processador da maquina hospedeira. 

Requisicoes de subcubos Sa 0 gerenciadas pelo processador da maquina 

hospedeira, que mantem o vetor completo de bits de alocacao. No recebimento de 
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urn pedido de alocacao, o processador hospedeiro fornece uma copia do vetor de 

bits de alocacao para cada processador envolvido, juntamente corn a seqiiencia de 

operacoes que deve ser efetuada sobre ele. Os processadores envolvidos efetuam 

suas sequencias de operacoes e a procura pelo subcubo desejado em paralelo. 0 

primeiro processador que encontrar, avisa o processador hospedeiro, que aborta 

a operacao incompleta dos processadores restantes. 0 vetor de bits de alocacao 

entao atualizado no processador hospedeiro. A mecanica de execucao da versa° 

paralela do algoritmo TC pode ser melhor compreendida corn o auxilio da figura 

4.5. 

Figura 4.5: Modelo de execuedo da versa° paralela do algoritmo TC 

Como a lista de alocacao é gerenciada apenas pelo processador mestre, 

nao existe o problema da secao crftica na operacao de atualizaeao, nao havendo 

necessidade da utilizaedo de semaforos como nos algoritmos anteriores. 

0 mimero de processadores envolvidos no processo de alocacao pode 

ser pre-determinado ou escoihido em tempo de execuedo. A segunda forma re-

sulta em melhores resultados, pois evita que varios processdores sejam envolvidos 

em um procedimento de alocaedo simples, que poderia ser facilmente resolvido 

ate mesmo pelo processador hospedeiro. 0 processamento necessario para uma 
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alocacao pode ser estimado pelo processador hospedeiro corn base na taxa de 

ocupacao e na taxa de fragmentacao do hipercubo compartilhado. 

4.1.4 Lista de Cubos Livres Paralelo 

Uma versa() paralela do algoritmo de lista de cubos livres é proposta 

por Kim e Das em [K.11■4'91]. 

• Inicializacao A lista de cubos livres para cada dimensao do hipercubo a 

ser compartilhado é mantida em urn processador diferente. Para urn hi-

percubo compartilhado de grau n s'do necessarios (n + 1) processadores 

incluindo o processador da maquina hospedeira. 

• Alocacao Paralela 

1. o processador da maquina hospedeira envia o grau do subcubo de-

sejado (k) para os processadores que mantern as listas de dimensao 

> k; 

2. todos os processadores dentre os acima que, possuirem urn sub-

cubo livre de dimensao m para urn m > k respondem a requisicao 

enviando o subcubo disponivel; 

3. o processador da maquina hospedeira escolhe o subcubo de di-

mensao mais proxima a k decompondo-o se necessario (> k) e 

enviando os subcubos decompostos para os respectivos processa-

dores e já marcando o subcubo escolhido como alocado; 

4. o processador hospedeiro envia uma mensagem para que o pro-

cessador da dimensao do subcubo que foi decomposto, se existir, 

o marque como alocado. 

• Desalocacao Paralela 
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1. o subcubo k desalocado e enviado e adicionado na lista do proces-

sador responsavel pelos subcubos de dimens5o k; 

2. o processador da maquina hospedeira envia o subcubo k liberado 

para todos os processadores que mantem dimensOes > k. Todos 

estes processadores geram possfveis subcubos, comparando suas 

listas corn o subcubo recern liberado. Os subcubos i gerados sao 

enviados para o processador responsavel pela dimens5o i; 

3. cada nodo envia uma copia da sua lista para o processador da 

dimensao acima. Se o processador que recebeu a mensagem estiver 

corn sua lista vazia, a mensagem é redirecionada para o processador 

de dimensao acima. Ao mesmo tempo, cada processador gera 

subcubos sobrepostos, utilizando sua lista e os subcubos recebidos 

pelo vizinho de dimensdo inferior. Se urn dos subcubos recebidos 

nao puder ser combinado, o processador o envia para o processador 

responsavel pela lista de dimensao diretamente superior; 

4. do processador que controla a lista da maior dimensao, é enviado 

urn subcubo por vez para todos os outros processadores. Este passo 

é repetido sucessivamente pelos processadores responsaveis pelas 

dimensoes menores, urn a urn; 

5. cada processador decompoe seus subcubos que possuem nodos 

comuns corn os subcubos recebidos. Os subcubos comuns sao 

apagados e os subcubos restantes de menor dimensao sao enviados 

para os processadores correspondentes para atualizacao. Os passos 

4 e 5 podem ser feitos em paralelo. 

Como podemos ver, o algoritmo de listas de cubos livres, como foi 

originalmente proposto por [KIM 91], tern uma alta complexidade e gera urn 

grande rillmero de mensagens entre os processadores, principalmente na fase de 

desalocacao. 
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Figura 4.6: Modelo da versa() paralela otimizada do algoritmo FL 

Uma forma de diminuir este pico de trafego entre processadores du-

rante a fase de desalocacdo consiste no agrupamento de varias listas em urn 

mesmo processador (figura 4.6). Desta forma, muitas das mensagens que seriam 

trocadas entre listas para sua atualizacao, sdo transformadas em processamento 

local. 

Urn balanceamento de carga estatico pode ser feito corn o agrupamento 

das listas de forma desigual entre os processadores. Como o tamanho maxim° das 

listas varia de 1 ate 2', sendo k a dimensao do hipercubo compartilhado, listas de 

menor tamanho (maior dimensdo) podem ser agrupadas em maior numero, en-

quanto as listas de menor dimensdo (maior tamanho) ficam sob responsabilidade 

de urn so processador. 

4.2 Recursos utilizados na paralelizacao 

..___,,... 
Atendimento 

A maioria das maquinas hiperaibicas encontradas no mercado sao li-

gad as como maquinas agregadas em uma estacao hospedeira. Esta estacao hospe- 
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deira por sua vez esta normalmente ligada a uma rede de estacoes, permitindo que 

a maquina multiprocessadora seja compartilhada por diversos usuarios, evitando 

assim que seja subutilizada. Como os algoritmos de alocacao e gerencia rodam 

na maquina hospedeira, a paralelizacao pode ser feita tanto com processadores 

das estacoes vizinhas, como corn processadores da maquina multiprocessadora 

compartilhada. 

Os algoritmos propostos na secdo 4 foram implementados corn recursos 

da rede de estacoes e em uma placa corn processadores Transputer. Ambos os 

ambientes sao descritos nas secoes abaixo. 

4.2.1 Rede de estacoes 

Uma rede de estacoes de trabalho pode ser vista, a nivel funcional, 

como uma maquina multiprocessadora fracamente acoplada em grande escala. 

Os elementos processadores desta maquina seriam as estacoes, cada uma com seu 

processador e sua memoria local, e a forma de interconexao entre eles seria urn 

barramento, respeitando o protocolo ethernet [TAN 88] (figura 4.7). 

0 procedimento de alocacao de processadores, normalmente executado 

apenas pela estacao hospedeira da maquina Hiperaibica, pode ser distribuido 

entre as outras estacoes da rede. Desta forma pode se obter uma melhora no 

tempo de resposta gracas a cooperacao das diversas estacoes na execucao deste 

procedimento. 

Os algoritmos propostos na secao 4 nao necessitam de nenhuma ada-

ptacao para execucao neste ambiente. A distribuicao dos processos é feita como 

indicado, ficando cada processo em uma estacao. 0 processo mestre deve ficar 

na estacao hospedeira. 
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Figura 4.7: Rede de estacoes de trabalho 

As diretivas de comunicacao entre os processos sao implementadas 

atraves do mecanismo de sockets. Este mecanismo implementa um canal buffe-

rizado e bloqueante para leitura, entre dois processos da rede, independente da 

maquina onde estao executando [SUN 901. Este tipo de canal se adapta perfeita-

mente ao conceito de diretiva de comunicacao para o qual os algoritmos paralelos 

foram desenvolvidos. 

Apesar de que processos localizados na mesma estacao possam ser 

sincronizados atraves do mecanismo de semdforos, este mecanismo nao esta 

disponfvel para processos em diferentes estacoes. A soluc5o encontrada foi a 

emulacao do mecanismo de semaforos atraves de troca de mensagens. Isto é feito 

com a criac5o de urn processo adicional que executa as funcoes de urn sem6foro 

para o ambiente distribuido, e e ativado por mensagens. Este processo foi deno-

minado coordenador. 

A figura 4.8 apresenta urn diagrama da estrutura de comunicac5o uti-

lizada nas implementacOes distribuidas dos algoritmos de alocac5o. 0 trabalho a 
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ser feito e distribulido pelo mestre entre os escravos, que apps concluirem o tra-

balho retornam, ou o resultado da operacao, ou seu estado. Nas versoes em que 

é feita uma atualizacao da lista de alocacao por parte dos escravos, estes devem 

consultar o processo coordenador, pois esta alteracao so pode ser feita uma vez. 

Figura 4.8: Diagrama da estrutura de comunicacao utilizada nas versOes dis-
tribuidas 

As listagens dos algoritmos implementados para este ambiente podem 

ser encontradas no anexo A-2.1 e uma avaliacao do seu desempemho na secao 

5.2.1. 

No entanto, e importante ressaltar que a principal diferenca entre a 

rede de estacoes e uma maquina multiprocessadora, abstraindo-se a area fisica 

ocupada, esta na velocidade da comunicac5o entre seus nodos. Em uma rede de 

estacoes o custo corn cornunicacao é aproximadamente 25 vezes major do que em 

uma maquina multiprocessadora. As medicoes do tempo de envio e recebimento 

de um caracter efetuadas nos dois ambientes indicaram urn custo medio de 0.305 
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centesimos de segundo para a rede e 0.012 centesimos de segundo para a placa 

Transputer. 

Como a comunicacao entre os nodose urn fator que pesa muito no de-

sempenho final de urn programa paralelo, fica mais diffcil a obtencao de desempe-

nho na rede de estacoes, apesar de ambos os ambientes possulrem processadores 

corn desempenho equivalente. 

4.2.2 Placa com processadores Transputer 

Uma segunda °Ka° para a paralelizacdo dos algoritmos de alocacdo é a 

utilizacdo de processadores da maquina compartilhada. Desta forma, o processo 

mestre executa na estacdo hospedeira enquanto os escravos sdo carregados em 

processadores da maquina multiprocessadora agregada a esta estacdo. Para ava-

liar o desempenho resultante neste tipo de configuracdo, os algoritmos propostos 

foram implementados ern uma placa corn Transputers e o codigo resultante pode 

ser encontrado no anexo A-2.2. 

Um Transputer é urn dispositivo VLSI corn memoria, processador e 

links de comunicacao para conexdo direta corn outros Transputers. Sistemas 

concorrentes podem ser construIdos corn uma colecdo de Transputers que operam 

concorrentemente e comunicam-se atraves de seus links. 

Uma maquina composta por Transputers e definida como uma arqui-

tetura multiprocessadora (MIMD), fracamente acoplada (mernoria distribuida). 

Existem no mercado Transputers de 16 bits (IMS T212 e IMS T222) e 

Transputers de 32 bits (IMS T414, IMS T425 e IMS T800). 0 IMS T800 possui 

internamente urn processador de ponto flutuante de alta velocidade (FPU). 
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0 Transputer apresenta algumas caracterfsticas que o tornam mais in-

teressante em relacdo aos processadores convencionais. Uma delas é o aumento 

de velocidade conseguido corn o uso da memoria integrada no chip, junto corn a 

CPU e a FPU (Floating Point Unit). Isso torna a execucao de um programa muito 

mais rapida, pois diminui o tempo de acesso a mem6ria para busca de instrucoes 

e operandos. Outro aumento de velocidade e conseguido corn o uso dos links, 

pois dessa maneira os Transputers sao interligados ponto-a-ponto, acabando corn 

o problema causado pelo compartilhamento de fins. 

As unidades internas dos Transputers sao assimetricas, assim pode-

se realizar uma operacdo em ponto flutuante na FPU em paralelo corn uma 

comunicacdo atraves dos links e um processamento qualquer da CPU. Existe 

ainda urn scheduler em microcodigo que compartilha o tempo do processador 

entre os diversos processos concorrentes. 

0 ambiente corn processadores Transputer utilizado para avaliacdo dos 

algoritmos propostos foi a placa IMS B008 da INMOS [INM 90], que se utiliza de 

4 processadores T800 (figura 4.9). 

0 T800 e urn Transputer de 32 bits, corn uma FPU de 64 bits (padrdo 

IEEE 754), uma RAM estatica de 4 Kbytes. Possui 4 links seriais de ate 20 

Mbits/segundo. Possui tambem instrucoes, de movimento de blocos provendo 

alto desempenho no tratamento de graficos. A figura 4.10 apresenta urn diagrama 

de blocos deste processador. 

Para a implementacdo dos algoritmos neste ambiente foi utilizada a 

linguagem "C" Paralela 3L da Inmos [INM 89]. As versOes paralelas inplementa-

das na rede de estacoes foram facilmente portadas para esta linguagem devido as 

semelhancas encontradas nas diretivas basicas de comunicacdo. 

Como ndo existe o mescanismo de semdforos disponfvel entre os pro-

cessadores deste ambiente, a solucdo encontrada foi a emulaczio deste mecanismo 
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Figura 4.9: Diagrama de blocos da placa IMS B008 corn processadores Transputer 

atraves de troca de mensagens. Este procedimento 6 implementado por meio 

de urn processo adicional que controla o semaforo, de forma andloga a soluc5o 

utilizada na rede de estacOes. 

Os resultados obtidos corn a implementacao das versoes paralelas dos 

algoritmos de alocacao na placa IMS B008, baseada em Transputers, podem ser 

encontrada na secdo 5.2.2 e as respectivas listagens no anexo A-2.2. 
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5 AVALIAcA.0 DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Neste capftulo serao apresentados os resultados obtidos corn a imple-

mentacao das versoes paralelas dos algoritmos de gerencia e alocacao de proces-

sadores para maquinas multiprocessadoras hiperathicas. 

Uma analise do funcionamento das versoes paralelas é feita corn o obje-

tivo de compreender melhor os resultados obtidos e de identificar as dificuldades 

resultantes da paralelizacao. 

5.1 0 modelo de avaliacao dos algoritmos 

0 modelo de simulacao utilizado para comparacao dos algoritmos de 

alocacao encontrados na literatura e suas versoes paralelas baseia-se em urn ge-

rador de requisicoes e um executor de requisicoes, que atende as mesmas atraves 

da execucao dos algoritmos de alocacao e gerencia de processadores. 

0 gerador de requisicoes aceita parametros como tempo de simulacao, 

rulmero de clientes, tempo medio de alocac5o e winner° medio de processadores 

a serem requisitados. A partir dos dados de entrada sao gerados registros corn o 

numero do pedido, tamanho do subcubo desejado, tempo de alocac5o , e tempo 

de desalocacao (figura 5.1(a)). 

0 executor de requisicoes le os registros gerados e atende os pedidos 

de acordo com a capacidade do algoritmo em teste, enfileirando as requisicoes 

que n5o possam ser atendidas. A politica de escalonamento da fila de espera é 

FCFS. Durante a simulacao, o executor de requisicoes monitora o funcionamento 

do algoritmo em termos do mimero de pedidos negados, tempo medio de espera 

na fila, tempo total da simulac5o, e taxa de utilizac5o do hipercubo com pa rtil hado 
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pid T inicial T final processadores 

10 30 50 8 

Figura 5.1: Modelo de simulacao utilizado para comparacao dos algoritmos 

(5.1(b)). Alem dos dados estatisticos tambem é gerado um arquivo de log, corn o 

registro de todos os eventos que ocorreram durante a simulacao. 

Para fins de comparacao foram implementadas versoes seqiienciais dos 

algoritmos descritos no capitulo 2 e as versoes paralelas propostas no capItulo 4. 

5.2 Os resultados obtidos 

Nas tabelas abaixo s'ao apresentados os resultados obtidos pelos algo-

ritmos de alocacao e gerencia de processadores implementados neste trabalho, 

nos diferentes ambientes de execucao. 

5.2.1 Na rede de estacoes 

A tabela 5.1 apresenta uma comparacao dos resultados obtidos pelas 

versoes paralelas e as versoes seqiienciais dos algoritmos de gerencia e alocac5o 
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de processadores para hipercubos compartilhados de grau 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 

utilizando 2 estacoes de trabalho nas versoes paralelas. 

Os valores relativos a Wa  e Wr  referem-se ao tempo gasto pela pior 

alocacao (Worst Allocation) e pior desalocacao (Worst Release) respectivamente. Os 

valores relativos a tr referem-se ao tempo medio gasto corn o atendimento de uma 

requisicao. 

Tabela 5.1: Resultados obtidos pelos algoritmos implementados na rede de 
estacoes (em centesimo de segundo) 

proc. 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 
Wa  0.46 0.97 2.15 4.5 11.8 19.5 42.07 

BUDDY /GC 	Wr  0.05 0.09 0.16 0.32 0.63 1.26 2.69 
tr 0.06 0.08 0.22 0.55 1.17 2.16 3.84 

Wa 0.30 0.43 0.68 1.10 2.43 4.35 6.55 
BUDDY /GC I I 	Wr 0.12 0.17 0.27 0.41 0.72 1.36 2.64 

tr 3.36 3.41 3.49 3.61 3.69 3.95 4.89 
Wa 	76.97 	390 	3700 

MGC100 	Wr 	4.9 	14 	127.3 	Falta de Memaria 
tr 	50.35 	167.6 	3091 

Wa 40.51 	123.8 1761 
MGC100 II 	Wr 2.57 	4.44 57.87 Falta de Memoria 

tr 26.5 	89.5 1618 
Wa 62.35 70.55 86.06 112.9 140 189 221.1 

TC 	Wr 0.05 0.09 0.16 0.32 0.63 1.26 2.63 
tr 9.25 13.15 19.86 26.59 32.88 47.68 54.83 

Wa 50.68 58.28 69.93 73.43 91.79 123.9 154.9 
TC 	Wr  0.12 0.17 0.27 0.41 0.72 1.36 2.64 

tr 10.02 11.23 13.08 15.25 17.86 27.02 30.8 
Wa 3.54 	7.28 14.83 	29.35 	58.6 115.2 	245.6 

FL 	Wr 11.5 	25.65 75.95 	195.2 	501.6 1289.32 	3314 
tr 9.75 	24.87 58.46 	149 	365.2 858.3 	2017 

Para as implementacoes na rede de estacoes foi utilizada a linguagem 

"C" (SUN Microsystems cc) e os resultados sao fornecidos em centesimos de 

segundo. 0 desempenho dos algoritmos foi medido utilizando-se uma estaczlo 
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SUN Sparc Station 2 IPC como mestre e uma estac5o Sparc Station SLC diskless 

como escrava. 

5.2.2 Na placa IMS B008 

A tabela 5.2 apresenta uma comparacao dos resultados obtidos pelas 

versoes paralelas e as versoes seqiienciais dos algoritmos de gerencia e alocacao 

numa placa corn Transputers. As medicoes foram feitas para hipercubos compar-

tilhados de grau 8, 9, 10, 11, 12, utilizando 2 processadores nas versoes paralelas. 

Os valores relativos a tr referem-se ao tempo meclio gasto corn o aten-

dimento de uma requisicao. 

Tabela 5.2: Resultados obtidos pelos algoritmos implementados em Transputers 
(em centesimos de segundo) 

proc. 256 512 1024 2048 4096 
BUDDY/GC 	Wr 0.3 0.4 1.09 2.73 5.92 

BUDDY/GC 	Wr 1.95 2.2 2.6 3.2 3.6 
MGCloo 	Wr 	249.2 	855 14837 Falta de Mernoria 

MGCloo II 	Wr 146.4 518.1 9158 Falta de Mernoria 
TC 	Wr 44.4 61.8 95.32 132.95 163.08 

TC 	Wr 23.36 32.97 53.8 76.5 94.43 
FL 	Wr 45.82 126.83 298.14 707.75 	1811.13 

Nas implementacoes para a placa IMS B008 corn processadores Trans-

puter foi utilizada a linguagem "C" paralela 3L UNM 89] e os resultados fornecidos 

s5o em centesimos de segundo. 0 desempenho dos algoritmos foi medido corn 

urn IBM PC-AT 386 como hospedeiro de uma placa equipada corn 4 processadores 

Transputer T800. 
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5.3 Avaliacao do desempenho dos algoritmos 

Uma avaliacao do desempenho das versoes paralelas implementadas 

e apresentada nas secoes abaixo, corn o objetivo de facilitar a interpretacao dos 

resultados obtidos. 

5.3.1 Buddy/GC Paralelo 

A fraca dependencia entre as operacoes executadas nas listas de aloca-

cao distribuidas entre os processadores envolvidos mantem o fluxo de mensagem 

entre os processadores baixo e permite uma distribuicao de trabalho simples e 

balanceada. 

A operacdo de alocacao tern urn desempenho superior a desalocacao 

devido a sua maior carga de trabalho (figura 5.2). Mesmo assim, ern ambas 

as operacoes o trabalho a ser feito é muito pequeno para justificar os custos de 

comunicacao quando do envolvimento de outro processador na operacao. 

Estrategia GC/BUDDY 

Figura 5.2: Resultados obtidos corn a paralelizac5o do algoritmo BUDDY/CC corn 
o tempo de resposta em centesimos de segundo 
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0 fluxo de mensagens durante a execucao do algoritmo e muito baixo 

devido ao fato de so serem usadas mensagens para a distribuicao do trabalho a 

ser feito, teste de acesso a secao crItica, e devolucao dos resultados. As mensagens 

sao de tamanho pequeno, variando de urn a tres bytes. 

Estrategia GC/BUDDY 
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Processadores Compartilhados (grau do cubo) 
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0.6 - 
0.4 - 
0.2 	 

0 
8 14 

Figura 5.3: Resultados obtidos corn a paralelizacao do algoritmo BUDDY/GC 
(speed—Up) 

0 desempenho do algoritmo depende muito da capacidade do proces-

sador mestre em detectar a necessidade ou nao do envolvimento de mais proces-

sadores na operacao requisitada. Corn as diretivas propostas na secao 4.1.1.2 o 

algoritmo paralelo atingiu urn speed-up de 0.79 em relacao a vers5o seqiiencial, 

corn 2 estacoes de trabalho gerenciando um hipercubo de grau 14 (figura 5.3). 0 

resultado na placa Transputer foi bem melhor, devido ao menor tempo consumido 

na operacao de troca de mensagens. 0 algoritmo paralelo atingiu urn speed-up de 

1.64 corn 2 processadores gerenciando urn hipercubo de grau 12 (figura 5.3). 

0 problema da secao critica 4.1.1.1 dificultou a obtencao de melhores 

resultados devido a necessidade de sincronizacao dos processos concorrentes e 

da geracao de mensagens adicionais. 

A di ferenca de desempenho dos algoritmos BUDDY e GC é minima e 

n5o justificou um estudo separado. Os algoritmos apresentam caracteristicas 



93 

de funcionamento muito semelhantes, possuindo diferencas apenas a nivel de 

resultado (qualidade da alocacao). 

5.3.2 MGC Paralelo 

A principal diferenca no funcionamento da versa° paralela do algo- 

ritmo BUDDY/GC e o algoritmo MGC é que no segundo caso a lista de alocac5o 

nao é partilhada entre os processadores envolvidos. Cada processador recebe 

uma copia desta lista, que apos cada operacao tern que ser atualizada. Esta 

atualizacao tern urn custo significativo, pois aumenta o tempo de comunicacao, 

principalmente quando sao alocados subcubos de grande dimensao. 

Estrategia MGC 
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Figura 5.4: Resultados obtidos corn a paralelizacao do algoritmo MGC corn o 
tempo de resposta em centesimos de segundo 

Por outro lado, cada nodo possui uma ou mais listas de codigos de 

gray para processar, o que aumenta consideravelmente a carga computacional de 

cada nodo, principalmente em hipercubos compartilhados de grande dimens5o. 

Corn este aumento de carga de trabalho a paralelizacao deste procedimento obtem 

melhores resultados do que a vers5o paralela do algoritmo BUDDY/GC (figura 5.4). 
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Figura 5.5: Resultados obtidos corn a paralelizacao do algoritmo MGC (Speed—Up) 

Foi obtido um speed-up de 1.89 corn o algoritmo paralelo de gerencia de 

urn subcubo de grau 10 na rede de estacoes em relacao ao algoritmo sequencial. 

Na placa Transputer o algoritmo paralelo atingiu urn speed-up de 1.65 ern relacao 

ao algoritmo seqiiencial, corn 2 processadores gerenciando urn hipercubo de grau 

12 (figura 5.5). 

0 desempenho da versa() paralela do algoritmo MGC foi pior na placa 

corn processadores Transputer devido a velocidade do processador T800, que é 

aproximadamente 5 vezes mais lento do que o processador SPARC da estacao 

de trabalho utilizada. A a maior velocidade de comunicacao entre os processa-

dores da placa Transputer nao foi suficiente para superar a defasagem de seu 

processador, devido a alta carga de trabalho imposta pelo algoritmo MGC. 

0 desempenho do algoritmo MGC na placa Transputer melhoraria con-

sideravelmente, provavelmente superando ate o desempenho nas estacoes de 

trabalho, se a placa b008 fosse equipada corn urn processador mais rapido, como 

por exemplo o T900. 



50 
45 
40 
35 
30 

Tr (cs) 25 
20 
15 
10 

5 
0 

8 9 	10 	11 	12 
Processadores Compartilhados (grau do cubo) 

13 

seq rede -e—
par rede -.— 

par Transputer 

5.3.3 Tree Collapse Paralelo 

A operacao de Collapse, sobre a qual se baseia o algortimo TC, tem uma 

alta complexidade e é chamada varias vezes durante uma operacao de alocac5o, 

o que resulta em bons resultados quando este procedimento é paralelizado. 

Estrategia TC 
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Figura 5.6: Resultados obtidos com a paralelizacao do algoritmo TC corn o tempo 
de resposta em centesimos de segundo 

A estrutura de dados que controla as alocacoes, porem, é copiada para 

cada processador, gerando mensagens grandes em hipercubos de alta dimensao. 

Em contrapartida, a atualizacao é feita apenas no processador mestre, o que torna 

o tratamento da secao critica desnecessario neste algoritmo. 

0 principal problema do algoritmo é a grande variacao da carga de 

trabalho de uma requisic5o de alocacao. A capacidade do algoritmo paralelo de 

detectar quando a ativacao de urn nodo remoto é justificada pela carga de trabalho 

a ser feita, é fundamental para o bom desempenho da versa:. paralela (figura 5.6). 

Na rede de estacoes o algoritmo paralelo obteve urn speed-up de 1.63 

em relacao ao algoritmo sequencial, na gerencia de urn subcubo de grau 12 coin 

duas estacoes de trabalho. Na placa Transputer o algoritmo paralelo atingiu urn 
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Figura 5.7: Resultados obtidos corn a paralelizacao do algoritmo TC (Speed—Up) 

speed-up de 1.79 corn 2 processadores gerenciando urn hipercubo de grau 12 (figura 

5.7). 

5.3.4 Free List Paralelo 

Na tabela 5.1 nao foram colocados os resultados obtidos pela versa() 

paralela do algoritmo FL. Isto decorre do fato desta versao, proposta por Kim e Das 

em [KIM 91] ser muito complexa e gerar um trafego de mensagens muito alto que 

nao e suportado de forma alguma pelo ambiente de compartilhamento proposto. 

Nem mesmo as otimizacoes propostas na secao 3.4 tornaram esta versao paralela 

viavel neste tipo de ambiente. 

Este pessimo desempenho da versao paralela resulta da dificuldade de 

se paralelizar o algoritmo FL de forma eficiente. 0 algoritmo opera sobre uma 

estrutura de milltiplas listas que e tratada de forma seqiiencial, existindo uma 

forte dependencia entre as operacoes [KIM 91]. 
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5.3.5 Comparacao entre as versoes paralelas 

A figura 5.8 apresenta uma comparacao do desempenho obtido pelas 

versoes paralelas propostas e implementadas neste trabalho. 
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Figura 5.8: Comparacao entre as versoes paralelas implementadas na rede de 
estacOes (Speed-Up) 

Os resultados apresentados na figura 5.8 sac) referentes as implemen-

tacoes paralelas dos algoritmos de alocac5o na rede de estacoes. E importante 

ressaltar que as versoes paralelas que obtiveram melhor speed-up foram a MGC e TC, 

corn 1.89 e 1.63 respectivamente (media para todas as dimensoes medidas). Ja corn 

a versa° paralela do algoritmo BUDDY/GC nao foi possivel superar o desempenho 

da versdo seqiiencial e o speed-up ficou em 0.79 (hipercubo de grau 14). 

A decisao de qual versa() paralela dos algortimos de alocacao de pro-

cessadores deve ser utilizada em urn determinado sistema nao deve ser tomada 

apenas analisando seu desempenho (figura 5.8). Como as propriedades de cada 

algoritmo foram mantidas no procedimento de paralefizac5o a escolha deve ser 

tomada sobre a qualidade dos resultados fornecidos e caracteristicas dos algorit-

mos seqiienciais. Apos a escolha de urn algoritmo de alocac5o que se enquadre 

nas necessidades do sistema em quest5o, deve ser utilizada na implementac5o a 

respectiva vers5o paralela para obten45o de urn melhor desempenho. 
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6 APLICANDO OS ALGORITMOS 
DESENVOLVIDOS 

Nesta secao sac, apresentadas aplicacoes que se baseiam nos algoritmos 

de alocacao e gerencia de processadores estudados e otimizados neste trabalho. 

Primeiramente e apresentada a estrutura de urn servidor de proces-

sadores para uma rede de estacoes de trabalho e descritos os servicos por ele 

fornecidos. Este servidor se utiliza dos algoritmos estudados neste trabalho para 

alocar e gerenciar os processadores de uma maquina paralela entre as diversas 

estacoes da rede. 

A segunda aplicacdo apresentada é urn simulador que se utiliza dos al-

goritmos de alocacao para analisar o funcionamento do servidor de processadores 

em uma rede de estacoes que segue o protocolo ethernet. 

6.1 Urn servidor de processadores para uma rede de 
estacoes 

0 compartilhamento de uma maquina paralela em uma rede de esta-

coes é uma tendencia que vem se acentuando nos ultimos anos [TRI 90] [RIZ 92]. 

0 objetivo deste compartilhamento é reduzir o custo de uma maquina 

paralela atraves de sua melhor utilizacao e aumentar o desempenho de redes de 

estacoes de trabalho a nivel de supercomputadores. 

Para que as estacoes de uma rede possam alocar processadores da 

maquina paralela para execucao de seas processos é necessario que esta maquina 

seja conectada a rede atraves de uma estacdo hospedeira, e que nesta estac5o seja 

instalado urn servidor de processadores. 
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Figura 6.1: 0 ambiente de compartilhamento de uma maquina multiprocessadora 

A figura 6.1 mostra como fica o ambiente de compartilhamento dos 

processadores de uma maquina paralela e a forma como a maquina é ligada a 

rede. 

6.1.1 Os servicos basicos do servidor 

Atraves da definicao dos servicos bdsicos fornecidos pelo servidor de 

processadores pode se ter uma ideia mais clara da sua funcao no sistema: 
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Alocacao e Ger'encia dos processadores pode ser considerado o micleo do servi-

dor. Executa o controle dos processadores da maquina compartilhada, 

identificando processadores livres para alocacao, efetuando a reserva 

destes processadores para uma estacao, e liberando estes processadores 

apas o uso. Sao implementados pelos algoritmos de alocacao e gerencia 

estudados neste trabalho; 

Gerenciamento dos pedidos efetua o tratamento dos pedidos para o servidor 

quando estes nao puderem ser atendidos imediatamente (Ex: numero 

de processadores desejados nao se encontra disponfvel). Pode imple-

mentar uma fila de espera ou retornar o pedido corn uma indicacao 

para que seja refeito mais tarde; 

Carga do codigo efetua a carga do codigo de urn processo ern um determinado 

processador já previamente alocado. Verifica se a estacao que enviou o 

codigo executavel do processo pode acessar o processador desejado; 

Mapeamento de topologias efetua o mapeamento dos enderecos ffsicos dos pro-

cessadores da maquina compartilhada para os enderecos logicos utili-

zados pelas estacoes para acesso a estes processadores. Efetua tambem 

o mapeamento dos enderecos ffsicos dos canais de comunicacao dos 

processadores alocados pelas estacoes, em enderecos logicos que im-

plementem diferentes topologias, como linear, anel, malha, etc., sempre 

que a rede de interconexao dos processadores permitir; 

Interface com a rede é a camada mais externa do servidor. E responsavel pela 

comunicacao entre o servidor e as estacoes da rede. Implementa o 

recebimento de chamadas ao servidor e a ativacao das funcoes para 

atendimento destas chamadas. Efetua o redirecionamento dos resulta-

dos fornecidos pelos processos alocados nos processadores da maquina 

compartilhada para as respectivas estacoes. 

A figura 6.2 apresenta a estrutura do servidor corn a identificacao de 

suas camadas de servicos. 
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Figura 6.2: Estrutura do servidor corn suas camadas de servicos 

6.1.2 Alguns servicos adicionais 

Existem alguns servicos que, apesar de nao poderem ser considera-

dos essenciais para o funcionamento do servidor, melhoram a qualidade dos 

resultados fornecidos. Outros servicos sao interessantes para o gerente da rede, 

pois fornecem informacoes sobre o funcionamento do sistema e permitem que se 

interfira na escolha de algumas politicas de funcionamento do servidor. 

Alguns destes servicos adicionais estao listados abaixo: 

Gerencia de processadores livres controla uma lista de processadores livres na 

maquina compartilhada e processadores que foram alocados mas nao 

estao sendo usados (fragmentacao interna). Estes processadores po-

dem ser usados na paralelizaczio de alguma func5o do servidor; 
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Tolerancia a falhas identifica falhas nos processadores e interconexoes da maqui-

na compartilhada. Estes elementos sao marcados como falhos e nao sao 

mais compartilhados ate que sejam substituldos ou voltem a funcionar; 

Monitoracao do funcionamento cataloga todas as operacoes feitas pelo servidor 

em um arquivo de log, juntamente corn o tempo e urn resumo de seu 

estado atual (variaveis globais, elementos falhos, fila de espera, etc.); 

Geracao de estattsticas gera estatisticas sobre o funcionamento do sistema, como 

numero de pedidos negados pelo servidor, taxa de utilizacao da ma-

quina compartilhada, tempo medio de espera de uma requisicao ao 

servidor, etc; 

Escolha dos mecanismos coloca a disposicao do servidor diversos mecanismos 

corn caracteristicas diferentes para a resolucao de urn mesmo problema. 

Desta forma e possfvel uma adaptacao do servidor de acordo corn as 

caracteristicas dos usuarios da rede (obtida dos dois (tens anteriores). 

Esta adaptacao pode ser manual, atraves de interferencia do gerente 

da rede, ou automatica. Urn exemplo deste servico seria a possibili-

dade de se optar por diferentes algoritmos de alocacao e gerencia de 

processadores, de acordo corn as necessidades do sistema. 

6.1.3 As necessidades a nivel de hardware 

0 modelo de servidor descrito acima pode trabalhar corn qualquer tipo 

de maquina paralela que permita sua conexao a uma maquina hospedeira, que 

por sua vez esteja ligada a uma rede de outras maquinas. 

0 mimero de processadores e a forma de interconexao entre eles n5o 

afeta diretamente o funcionamento do servidor, mas pode dar, ou n5o, maior  flexi-

bilidade ao sistema. A maquina hiperctibica, por exemplo, perm i te o mapeamento 

de varias topologias como linear, anel, arvore, malha e hipercubo. Uma maquina 
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baseada em Transputers, corn alguns canais de comunicacao fixos, diminuiria o 

numero de possiveis topologias. 

Caracteristicas como tipo de conexao da maquina compartilhada a 

seu hospedeiro, velocidade de processamento da maquina hospedeira e quan-

tidade de memoria, tipo de protocolo utilizado na rede, e tipo de ligac5o entre 

as maquinas da rede nab afetam o funcionamento do servidor, mas apenas a 

qualidade de seus resultados. 

6.1.4 Efeitos causados pelo servidor no funcionamento da rede 

Por se tratar de urn servidor que esta localizado na maquina hospedeira 

e atende requisicoes segundo modelo cliente-servidor, o servidor de processado-

res gera urn traf ego de mensagens concentrado entre esta estacao e o restante da 

rede. Dependendo da configuracao e carga da rede, este acrecimo de mensagens 

pode causar um colapso da rede. 

Apesar da maioria das mensagens entre servidor e clientes ser de tama-

nho reduzido e nao comprometer o funcionamento da rede, existem dois tipos de 

mensagens que podem ser grandes, dependendo do tipo de processamento en-

viado para a maquina compartilhada. Estas mensagens sao o cOdigo executavel 

para carga nos processadores da maquina compartilhada, e o arquivo corn os 

resultados de saida destes processos. 

Pelo fato de funcionar exclusivamente na maquina hospedeira e con-

sumir tempo de processamento e de I/O, o servidor afeta consideravelmente o 

desempenho desta estacao. Seria interessante que esta maquina fosse mais pode-

rosa que as restantes, ou dedicada exclusivamente ao servidor de processadores. 
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6.1.5 0 prototipo Sub-Cube RPC 

Urn prototipo do servidor de processadores denominado Sub-Cube 

RPC foi implementado corn o objetivo de validar algumas das ideias propostas 

neste trabalho e de estruturar a base do servidor para desenvolvimento futuro. 

0 servidor foi codificado na linguagem "C" para uma rede de estacoes 

de trabalho SUN corn sistema operacional Unix V. 0 mecanismo RPC (Remote 

Procedure Calls) foi utilizado para implementacao do modelo mestre-escravo 

utilizado pelo servidor. 

Parte do codigo do prototipo Sub-Cube RPC pode ser encontrado no 

anexo A-3. 

6.1.5.1 Os servicos implementados 

Seguindo os objetivos citados acima foi dada uma maior atencao aos 

servicos basicos de interface de rede, gerenciamento dos pedidos, e alocacao e 

gerencia de processadores. Com  estes servicos já é possivel analisar o comporta-

mento do servidor na rede e avaliar o custo que implicard para o sistema. 

Os servicos de mapeamento de topologias e carga do codigo, que sao 

os servicos basicos que restaram, foram considerados de menor importancia nesta 

fase inicial de desenvolvimento. Isto porque ambos os servicos dependem forte-

mente do hardware da maquina a ser compartilhada e so podem ser testados corn 

a existencia da mesma. 

Dos servicos adicionais foram implementados a escolha de mecanismos 

e a monitoracao do funcionamento. Desta forma foi possfvel testar as diversas 

politicos de alocacao e gerenciamento de processadores corn o servidor, e mo- 
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nitorar, atraves de urn arquivo de log, o funcionamento de todo o sistema de 

compartilhamento. 

0 prototipo do servidor de processadores apresentou grande facilidade 

de acesso aos servicos de compartilhamento de recursos da maquina paralela. 

A interface de rede implementada mostrou-se robusta e o gerencia-

mento de pedidos foi codificado de forma modular para permitir uma maior 

flexibilidade na inclusao e alteracuo dos servicos prestados pelo servidor. 

6.2 0 Simulador da rede local proposta 

0 simulador da rede local de compartilhamento proposta é uma fer-

ramenta que foi desenvolvida corn o auxilio do grupo ADMP para permitir que 

pudesse ser feita uma avaliacao mais precisa do custo de um servidor de proces-

sadores totalmente operacional na rede de estacoes. 

Corn esta ferramenta, que foi desenvolvida em "C" para o ambiente 

X-Windows, e possfvel dimensionar a rede de compartilhamento atraves de dife-

rentes configuracoes da rede, do servidor de processadores, e da maquina paralela 

compartilhada. 

Uma descricao detalhada desta ferramenta, incluindo os resultados for-

necidos, interface corn o usuario , e principalmente a forma corn que sac) aplicados 

os algoritmos estudados neste trabalho, pode ser encontrada ern [TEO 941. 



7 CONCLUSOES 

Neste trabalho é analisada a utilizacao de tecnicas de paralelizacao com 

o objetivo de otimizar o desempenho dos algoritmos de alocacao e gerencia de 

processadores para maquinas hiperaibicas encontrados na literatura. 

Foram propostas versoes paralelas dos algoritmos BUDDY [PUR 70], 

Codigos de Gray (GC) e Multiplos C6digos de Gray (mGc) [CHE 87] , e sugeridas 

melhorias nas versoes paralelas dos algoritmos Tree Collapsing (TC) [CHU 90] e 

Lista de Cubos Livres (FL) [KIM 91], propostas por seus respectivos autores. 

Tanto os algoritmos seqiienciais, como as versoes paralelas propostas, 

foram implementadas e seu desempenho foi avaliado atraves da simulacao das 

condicoes do ambiente alvo desejado. 

Como aplicacao para os algoritmos propostos e definida a estrutura 

e os servicos de urn servidor de processadores para compartilhar uma maquina 

multiprocessadora em uma rede de estacoes de trabalho. 

Urn prot6tipo do servidor de processadores denominado Sub-Cube 

RPC foi implementado corn o objetivo de validar algumas ideas propostas no 

trabalho e de servir como base para o desenvolvimento deste projeto. 

Os resultados demonstram que é possivel se obter uma melhora no 

desempenho dos algoritmos corn sua paralelizacao, principalmente quando a 

maquina compartilhada e de dimens3o elevada (grau do hipercubo acima de 10). 

0 prototipo do servidor de processadores apresentou uma grande fa-

cilidade de acesso aos servicos de compartilhamento de recursos da maquina 

paralela. A estrutura implementada, baseada no modelo RPC (Remote Procedure 

Call), é modular e bastante flexivel, podendo ser facilmente aperfeicoada e adap-

tada as necessidades de outro ambiente de compartilhamento de processadores. 

106 
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Dentre as dificuldades encontradas durante o processo de paralelizacao 

dos algoritmos de alocacao, o alto custo da comunicacao entre os processos parale-

los é sem dtivida a mais significativa. Apesar de, na maioria dos casos, no existir 

grande dependencia entre as operacoes que foram paralelizadas, a comunicacao 

entre os processos é utilizada para distribuir as tarefas entre os processadores e 

para a troca de sinais de sincronizacao. 

Sendo assim, a melhor opcao para a questa° de onde paralelizar os 

algoritmos de alocacao é a utilizac5o de processadores da maquina paralela. Nes-

tes processadores, o custo corn a comunicacao é quase urn quinto do tempo 

de comunicacao entre as estacoes da rede. Esta diferenca afeta diretamente o 

tempo de resposta dos algoritmos, resultando em urn desempenho muito supe-

rior quando implementados nos processadores da maquina paralela. 

Os resultados obtidos sustentam as afirmacoes acima e indicam que as 

versoes paralelas dos algoritmos de alocacao so se justificam a partir de hipercubos 

de grau 12 para implementacoes na rede de estacoes. Ja para implementacoes 

nos processadores da maquina paralela sao obtidos resultados satisfat6rios para 

hipercubos a partir do grau 10. 

Como o numero de mensagens de distribuicao de tarefas e de sincro-

nizacao entre processos cresce a medida que aumentamos o numero de processa-

dores envolvidos na operacao de paralelizacao, a maioria das versoes paralelas 

propostas neste trabalho so é viavel quando executadas por um pequeno numero 

de processadores. Os resultados obtidos mostraram que na maioria dos algorit-

mos o melhor desempenho foi obtido corn doffs processadores. 

A carga de trabalho de cada algoritmo e outro fator que afeta dire-

tamente os resultados obtidos pelas versoes paralelas. Os melhores resultados 

foram obtidos quando os algoritmos mais complexos s5o paralelizados em urn 

pequeno numero de processadores. Desta forma existe trabalho suficiente para 
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ser feito por varios processadores, valendo a pena distribuf-lo, mesmo corn os 

altos custos de comunicacao envolvidos. 

Outro fator importante e que quanto mais alto o grau do hipercubo a 

ser compartilhado, mais custoso sera o processo de alocacao de processadores, au-

mentando assim a carga de trabalho a ser distribuido, e melhorando os resultados 

das versoes paralelas. 

Corn as versoes paralelas dos algoritmos mais complexos como MGC e 

TC foi possivel melhorar o seu tempo de resposta, viabilizando estes algoritmos 

para sistemas compartilhados em tempo real. 

A aplicacao destes algoritmos neste tipo de sistema melhora a taxa de 

utilizacao da maquina multiprocessadora hiperalbica, permitindo urn aproveita-

mento mais racional dos recursos compartilhados. 

A figura 7.1 demonstra que foi possivel, atraves da aplicacao de parale-

lismo, amenizar a relacdo entre a qualidade dos resultados e o tempo de resposta 

dos algoritmos. 

Evolucao dos Algoritmos (Q10) 

Custo 

buddy 	gc 	mgc(60) 	tc 	mgc(100) 
Qualidade dos Resultados 

Figura 7.1: Relacao dos fatores qualidade dos resultados e tempo de resposta para 
os algoritmos estudados 
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Corn os resultados deste trabalho pode-se ter uma boa ideia dos efei-

tos e das dificuldades encontradas na paralelizacao dos algoritmos de alocacao 

e gerencia de processadores para maquinas Hiperaibicas. As informacoes con-

tidas no trabalho auxiliam na melhoria do tempo de resposta dos algoritmos 

seqiienciais atuais e no desenvolvimento de novos algoritmos, especfficos para 

execucao em ambientes paralelos, corn mais recursos e ainda assim viaveis em 

ambientes interativos gracas a utilizacao de paralelismo. 

0 prot6tipo Sub-Cube RPC demonstra como os algoritmos estudados 

neste trabalho podem ser aplicados na construcao de urn servidor de proces-

sadores para maquinas multiprocessadas. 0 prot6tipo servira como base para 

a implementacao de urn servidor semelhante no CPGCC/UFRGS, que colocard 

uma placa de Transputers a disposicao da rede de estacoes do grupo de proces-

samento paralelo. 

A utilizacao de algoritmos avancados de alocacdo e gerencia de proces-

sadores em maquinas multiprocessadoras de grau elevado em sistemas de tempo 

real, sera apenas possivel corn a aplicacao eficiente de tecnicas de paralelizacab 

que reduzam consideravelmente a complexidade temporal destes algoritmos. 
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ANEXO A-1 LISTAGEM DOS ALGORITMOS 
SEQUENCIAIS 

As listagens neste anexo sao implementacoes seqiienciais na lingua-
gem "C' dos algoritmos para alocacao e gerencia de processadores em maquinas 
hipercubicas descritos na seca-o 3.2. 
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A-1.1 buddy.c 

/ 55 	Rotinas para aloacacao e gerencia de 
/ 55  processadores em maquinas Hipercubicas 
/.. 	By Cesar De Rose - 29/05/92 
/.. 	 Algoritmo: Buddy 

(define GRAU_CUBO 8 
(define NUM_PROC 256 

((define TRUE 	1 
((define FALSE 	0 

((include <stdio.h> 

/ 5  prototipes 5 / 

int buddy_aloc 	(); 	/• int numero , int pid 5 / 
int buddy_dealoc (); 	/5  int pid 	 ./ 

void buddy_init 	(); 	/• void 	 ./ 

void buddy mostra 	/5  void 	 •/ 

/ 5  variaveis globais •/ 

struct nodo_buddy f 
int processo; 
int alocado; 

/ 5  encontro menor dimensao de cubo que contenha •/ 
/ 5  "numero" processadores 	 5 / 

dim - 0; 
tl - 1 ; 

while ( tl < numero ) 

dim++; 
tl 5- 2; 

/ 5  procuro menor "m" que satisfaca a equacao buddy •/ 

m - 0; 
aloc_ok - 0; 

while ( ((((m+1) 5 t1) - 1) < NUM_PROC) 66 !(aloc_ok) ) 
{ 
bit_ok - 1; 
t2 - m5 t1; 
while ( (t2 <- (((m+1).`t1)-1)) 66 (bit_ok) ) 

if ( lista_buddy(t2).alocado !- 0 ) 
bit_ok - 0; 

t2++; 
1 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

1 
struct nodo_buddy lista_buddy(NUM_PROC1; 

int p_aloc 0; / 5  processadores ja alocados 5 / 

void main() 

/ 5  exemplo de execucao */ 

buddy_init(); 	/* inicializo estrutura de alocacao •/ 
buddy_aloc(8,5); / 5  aloco 8 processadores com pid 5 	"/ 
buddy_mostra(); 	/5  vejo estrutura de alocacao 	5 / 
buddy_dealoc(5); / 5  desaloco pid 5 	 */ 
buddy_mostra(); 	/5  vejo estrutura de alocacao 	*/ 

void buddy_init() 

/• inicializa lista buddy 5 / 

int i; 

p_aloc - 0; /. todos os processadores livres "/ 

for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
1 
lista_buddylil.processo - 0; 
lista_buddy(i).alocado - 0; 

void buddy_mostra() 

/• mostra lista buddy 5 / 

int i; 

printf("%d processadore(s) alocado(s).\n",p_aloc); 

printf("\n 	Lista Buddy\n\n"); 
for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

printfl" (%2d1 	p: %2d 	a:%2d \n",i, 
lista_buddyli1 .processo,lista_buddy i) .alocado) ; 

int buddy_aloc 	( numero , pid 

int numero, 
pid; 

/ 5  aloco um hipercubo com "numero" processadores para 5 / 
/ 5  este pid: retorno TRUE se a operacao obter sucesso 5 / 

int aloc_ok; 
int bit_ok; 
int i,t1,t2,m,dim, pot; 

/ 5  testo se existem processadores disponiveis •/ 

if (numero > NUM_PROC-p_aloc) return FALSE; 

/. caso encontrado "m", aloco processadores 5 / 

if ( aloc_ok ) 
for ( 	m5t1 ; i <- (((m+1) 5 t1)-1) ; i++ ) 

lista_buddyli).alocado - 1; 
lista_buddy(i).processo - pid; 
p_aloc +- 1; / 5  mais um processador alocado "/ 

return(aloc_ok); 

int buddy_dealoc ( pid ) 

int pid; 

/ 5  libero processadores alocados pelo processo pid 5 / 
/ 5  retorno numero de processadores desalocados 	./ 

int i; 
int pid_ok - 0; 

for ( i 	0 ; f < NUM_PROC ; i++ ) 
if ( lista_buddylll.processo 	pid ) 

lista_buddy[il.alocado .5 0; 
lista_buddy(i).processo - 0; 
p_aloc--; / 5  processador liberado 5 / 
pid_ok 	1; 
1 

if ( pid_ok > 0) 
return(TRUE); 

else 
return(FALSE); 

A-1.2 gc.c 

Rotinas para aloacacao e gerencia de 
ph• processadores em maquinas Hipercubicas 55 / 
/A. 	 By Cesar De Rose - 29/05/92 
/.. 	 Algoritmo: GC 

((define GRAU_CUBO 8 
((define NUM_PROC 256 

UFRGS 
INS UTO DE 1NFORMATIGA 

RIM watt,  A 
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(define TRUE 	1 	 while ( tl < numero ) 

(define FALSE 	0 
dim++; 

(include <stdio.h> 	 tl 	2; 

/* prototipes •/ 
/* procuro menor "m" que satisfaca a equacao GC ./ 

int GC_aloc 	(); 	/* int numero , int pid */ 
int GC_dealoc (); 	/• int pid 	 "1 	 m - 0; 
void GC_init 	(); 	I" void 	 */ 	 aloc_ok - 0; 
void GCmostra (); 	/' void 	 •/ 	 t1/-2; 

void GC_gera_brgc(); 	 I* int * array */ 	 while ( ((((m+2)*t1) - 1) < NUM_PROC) 88 !(aloc_ok) ) 

/* variaveis globais •/ 	 bit_ok - 1; 
t2 - m . t1; 

struct nodo_GC I 	 while ( (t2 <- (((m+2).t1)-1)) 88 (bit_ok) ) 
int node; 
int processo; 	 if ( lista_GC)t21.alocado !- 0 ) 
int alocado; 	 bit_ok - 0; 

); 	 t2++; 

struct nodo_GC 	lista GC 	jNUM_PROCI; 

int p_aloc 	0; /. processadores ja alocados */ 

void main() 

/. exemplo de execucao */ 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

/* caso encontrado "m", aloco processadores "/ 
GC_init(); 	/• inicializo estrutura de alocacao */ 
GC_aloc(8,5); /* aloco 8 processadores com pid 5 •/ 
GC_mostra(); 	/* vejo estrutura de alocacao 	./ 

GC_dealoc(5); /* desaloco pid 5 	 •1 
GC_mostra(); 	/• vejo estrutura de alocacao 	•1 

if ( aloc_ok ) 
for ( i - m*t1 ; i <- (((m+2).t1)-1) ; i++ ) 

lista_GCM.alocado - 1; 
lista_GClij.processo - pid; 
p_aloc+-1; 

void GC_init() 

/* inicializa lista GC •/ 	 return(aloc_ok); 

int i; 
int BRGC[NUM PROC]; 	 int GC_dealoc ( pid ) 

p_aloc - 0; 
GC_gera_brgc(BRGC); 

for 
	

i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

lista_GC(i).node 	- BRGCI1I; 	 int i; 
lista_GCW.processo - 0; 	 int pid_ok - 0; 
lista_GCW.alocado 	0; 

for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
1 	 if ( lista_GC[iI.processo 	pid ) 

{ 
void GC_mostra() 	 lista_GC[i].alocado - 0; 

lista_GC[i].processo - 0; 
I. mostra lista GC •/ 	 p_aloc--; 

pid_ok +- 1; 
int i; 

printf("%d processadore(s) alocado(s).\n",p_aloc); 	 if ( pid_ok > 0) 
reburn(TRUE); 

printf("\n 	Lista Gc\n\n"); 	 else 
for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 	 return(FALSE); 

printf(" (Ils2d1 	p: %2d 	a:%2d \n',1ista_GC(i).node, 	I 
lista_OC(1j.processo,lista_GCW.alocado); 

void GC_gera_brgc(array) 

int GC_aloc 	( numero , pid ) 	 int * array; 

int numero, 
pid; 	 int i,n; 

int proc NUM_PROC; 
/. aloco um hipercubo con{ "numero" processadores 	*/ 	int ind_e,ind_1; 
/. o pid: retorno um numero positivo se a operacao ./ 
/" obter sucesso 	 •/ 	/. inicializo */ 

int aloc_ok; 
	 .(array+proc-2) - 0; 

int bit_ok; 
	 "(array+proc-1) - 1; 

int i,t2,m,dim, pot; 	 n - 2; 
float tl; 

for ( i-1 ; i < GRAU_CUBO ; i++) 
I" testo se existem processadores disponiveis  

ind_l - proc-n; 
if (numero > NUM_PROC-p_aloc) return FALSE; 	 ind_e - proc - n "2; 

while( frld_l < proc ) 
/. encontro menor dimensao de cubo que contenha "1 
/" "numero" processadores 	 ./ 	 if ( ind_l % 2 -- 0 ) 

( 
dim - 0; 	 *(array+ind_e) 	*(array+ind_1 1 <<1; 
11 - 1; 	 ind e++; 

. (aray+ind_e) 	(*(array+ind_11,,1)+1; 

int pid; 
{ 

libero processadores alocados pelo processo pid 
/• retorno numero de processadores desalocados 
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ind_e++; 	 mast - 1; 
dist - j; 

else 	 for (i-0 ; i < GRAU_CUBO; i++) 

•(array+ind_e) 	(•(array+ind_1)<<1)+1; 	 - ((dist)a(masc)); 
ind_e++; 	 masc<<-1; 
*(array+ind_e) 	*(array+ind_1)<<1; 
ind_e++; 

MGC_gera_brgc(l_brgcIj/2I); 
ind_1++; 

n•-2; 
for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

for (j -0 ; j< grays ; j++) 

lista_MGCliknode(j) - l_brgc[jf[i]; 
lista_MGCM.alocado(j) 	0; 
lista_MGClikprocesso(j) 	0; 

../ 

11.11, 

A-1.3 mgc.c 

/** Rotinas para aloacacao e gerencia de 
/. . processadores em maquinas Hipercubicas 
/** By Cesar De Rose - 29/05/92 
/.. 	 Algoritmo: MGC 

•define GRAU_CUBO 4 
'define NUM_PROC 16 

•define TRUE 	1 
•define FALSE 	0 

•include <stdio.h> 

void MGC_mostra() 

/• mostra lista MGC •1 

int i,j; 

printf("\n 	Lista MGC\n\n"); 
for ( 	0 ; f < NUM_PROC ; i++ ) 

printfl" 1%2cli 	p: %2d 	a:%2d 	", 
lista_MGCliknode(01,1ista_MGC[11•processo(0), 
lista_MGClikalocado(01); 

for (j...1 ; j< grays ; j++ ) 
printf("%2d(%d) ",lista_MGCli).nodelil, 

lista_MGClikalocado[j(); 

printf("\n"); 

/• prototipes •/ 
printf("\n\t %d processadore(s) alocado(s).\n",p_aloc); 

int MGC_aloc 	(); 	I• int numero , int pid •/ 	 1 
int MGC_dealoc (); 	/• int pid 	 •/ 
void mcc_init 	(); 	/• void 	 •/ 	 int MGC_aloc 	( numero , pid ) 

void MGC_mostra (); 	/• void 	 ./ 

void MGC_gera_brgc(); 
	 I• int • array •/ 

int MGC_fat(); 
	

1• int n 	•/ 

/• variaveis globais •/ 

int numero, 
pid; 

/• aloco um hipercubo com "numero" processadores •1 
/• para pid: retorno um numero positivo se a 	•/ 

/• operacao obter sucesso 	 •/ 

struct nodo_MGC 
int nodelNUM_PROC); 
int processo(NUM_PROC); 
int alocado(NUM_PROCI; 
); 

struct nodo_MGC 	lista_MGC 	(NUM_PROCI; 
int ft[GRAU_CUBOI; 

int p_aloc - 0; /• processadores ja alocados •/ 
int grays; 	I• numero de gray codes utilizados •/ 

void main() 

/• exemplo de execucao •/  

int aloc_ok; 
int bit_ok; 
int i,j,h,t2,m,dim, pot; 
float ti; 
int set - 0; /• gray code que estou usando para •/ 

/• detectar subcubos •/ 
int aux_t1; 

/• testo se existem processadores disponiveis •/ 

if (numero > NUM_PROC-p_aloc) return FALSE; 

/• encontro menor dimensao de cubo que contenha •/ 
/. "numero" processadores 	 •/ 

MGC_init I); 
MGC_aloc(8,5); 
MGC_mostra(); 
MGC_dealoc(5); 
MGC_mostra(); 

/• inicializo estrutura de alocacao •/ 	dim - 0; 
/• aloco 8 processadores com pid 5 •/ 	tl - 1; 
I• vejo estrutura de alocacao 	•/ 
I• desaloco pid 5 	 a/ 	while ( ti < numero ) 

I• vejo estrutura de alocacao 	•/ 
dim++; 
tl 	2; 

void MGC_init() 

1• inicializa lista HOC •/ 

typedef int GC(NUM_PROC); 
GC l_brgc(NUM_PROC); 
int i,j; 
int dist,masc; 

grays - MGC_fat(GRAU_CUBO) / ( MGC_fat(GRAU_CUB0/2) 
MGC_fat(GRAU_CUB0-(GRAU_C130/2)) ); 

p_aloc - 0; 

for  ( j.0 ; j< igrays•2) ; j+ -2  ) 

/• inicializa ft •/ 

aux_t1 - tl; 

1• procuro menor "m" que satisfaca a equacao MGC •/ 

set - 0; 
aloc_ok - 0; 

while( (set< grays)AA(!aloc_ok) ) 

m- 0; 
tl - aux_t1; 
t1/-2; 
aloc_ok - 0; 

while ( ((((m+2) . t1)-1) < NUM_PROC) sa !(aloc_ok) 
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bit_ok - 1; 
t2 - m•t1; 
while ( (t2 <- (((m+2)•t1)-1)) && (bit_ok) ) 

if ( lista_MGCIt21.alocadolset) !- 0 ) 
bit_ok ■ 0; 

t2++;  

pot<<-1; 
ind_l - proc-n; 
ind_e - proc -n • 2; 

while( ind_l < proc ) 

if ( ind_l % 2 	0 ) 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

S et + +; 

1 

if ( aloc_ok ) 
for ( i - m•t1 ; i <- (((m+2)"t1)-1) ; 

lista_MGC111.alocadolset1 ■ 1; 
lista_MGC111•processo(set1 ■ pid; 
p_aloc+-1; 

P. nos outros sets pelo indite ./ 

for ( 	; j< grays ; j++) 
for (h-0 ; h< NUM_PROC ; h++ ) 

if ( lista MGC(11.node(set1 
lista_MGC[t].node[j] ) 

lista_mGc[h].alocado[j] - 1; 
lista_mc[h].proces3oljf - pid; 
1 

if 
	

ftlil -- 0 ) 

.(array+ind_e) - (arraySind_1) «1; 
ind_e++; 
*(array+ind_e) - (.(array+ind_1)<<l)+1; 
ind_e++; 

1 
else 

.(array+inde) - •(array+ind_1); 
ind_e++; 
•(array+ind_e) - ( • (array+ind_1)(pot); 
ind_e++; 

else 

if ( ftfil 	0 ) 

•(array+ind_e) - ("(array+ind_1)<<1)+1; 
ind_e++; 
.(array+ind_e) - "(array+ind_1)<<1; 
ind_e++; 

else 

.(array+ind_e) ■ 

(.(array+1nd_1)(pot); 
ind_e++; 
"(array+ind_e) 
	

. (array+ind_1); 
ind_e++; 
( 

set--; /. acertar set, executou uma vez a mais 

I' caso encontrado "m", aloco processadores em todos "/ 
/* os sets 	 "I 

return(alocok); 

int MGC_dealoc ( pid ) 

int pid; 
int MGC_fat(n) 

libero processadores alocados pelo processo pid ./ 
/. retorno numero de processadores desalocados 	./ 	int n; 
/* tenho que desalocar em todos os sets 
	 ./ 

/* calculo recursivamente o fatorial de n • / 

int 1,j; 
int pid_ok ■ 0; 
int tempi -0 ; 

for ( i ■ 0 ; i < NUM_PROC ; 1++ ) 
for ( j-0 ; j< grays ; j++ ) 

if ( lista_MGC(1).processo(j1 ■■ pid ) 

lista_MGC(11.alocadolj1 - 0; 
lista_MGC111.processo(j1 0; 
tempi++; 
) 

p_aloc-. temp)/grays; 
pid_ok-- tempi/grays; 

if ( tempi > 0 ) 
return(TRUE); 

else 
return(FALSE); 

void mGC_gera_brgc(array) 

int 	array; 

int i,n; 
int proc - NUM_PROC; 
int ind_e,ind_1; 
unsigned char pot; 

/• inicializo •/ 

if ( n--1 ) 
return(1); 

else 
return(n.MGC fat(n- 1)); 

A-1.4 tc.c 

/A* Rotinas para aloacacao e gerencia de 
/AA processadores em maquinas Hipercubicas 
/*• By Cesar De Rose - 29/05/92 
/** 	 Algoritmo: TC 

(include <stdio.h> 
)include <math.h> 

•define GRAU_CUBO 4 
()define NUM_PROC 16 

'define TRUE 	1 
()define FALSE 	0 

int TC_sub_collapse(); 

int TC_R(); 
int TC_aloca_sub(); 
int TC_aloca_todo(); 

int TC_aloc 	(); 

/. int n,int k,int pre_level, •/ 
/. int pre_step,char "masc., 
/ 5  int pid 	 5 / 
/ 5  char • masc,int i 
/ 5  char masc,int grau,int pid "/ 
/" int pid 	 .! 

/. int numero , int pid • 

"(arraysproc-2) - 0; 
.(array+proc-1) - 1; 
n - 2; 
pot - 1; 

for ( 	; 1 < GRAU_CUBO 
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int TC_dealoc 	(); / 5  int pid 5 / 

void TC_init 	(); / 5  void */ 

void TC_mostra 	(); / 5  void 5 / 

void TC_inc_bit(); / 5  int pos *I 
void TC_seta_bit(); /* int pos,int val 5 / 
int TC_le_bit(); / 5  int pos 5 / 
int TC_procura(); / 5  int * bits,int pid 5 / 

int TC_pertence(); / 5  int * bits,int 	i 5 / 

/* dados globais TC */ 

struct nodo_TC 
int processo; 
int alocado; 
I; 

struct nodo_TC lista_TC(NUM_PROCI; 
int cont(GRAU_CUB0); / 5  0-3 5 / 

int p_aloc - 0; 

void main() 
{ 
TC_init(); 
TC_mostra(); 
TC_aloc(2,1); 
TC_mostra(); 
TC_dealoc(1); 

int TC_R(masc,i)  

unsigned int masc; 
int grau, 

pid; 
1 
int i; 
int suc; 

/' conversao de mascara para bits 5 / 

for ( 1-0 ; i < GRAU_CUBO ; i++ ) 
if ( (masc & (int)pow((double)2,(double)1)) > 0 

cont[il - 0; 
else 

contlil - - 1; 

/ 5  vario alguns bits de coot segundo sequencia bit 5 / 

for (i-0 ; i < (int) pow((double)2,(double) 
(GRAU_CUBO-grau)) ; i++) 

/* efetuo a procura 5 / 

suc - TCprocura(cont,pid); 
if ( suc ) 

return(TRUE); 

TC_Inc_bit(1); 
if ( TC_le_bit(1) -- 2) 

TC_seta_bit(1,0); 
TC_inc_bit(2); 

unsigned int 'masc; 
int i; 	 if ( TC_le_bit(2) -- 2 ) 

i 	 1 
/ 5  efetuo a operacao R(rotate) a partir do bit I do ./ 	 TC_seta_bit(2,0); 
/ 5  byte enderecado por a: o bit mais significativo */ 	 TC_inc_bit(3); 
/* de 5 (masc) e' o bit 0, o menos significativo o 7 '/ 

if ( TC_le_bit(3) -- 2 ) 

unsigned int b,c; 
int p,m; 	 TC_seta_bit(3,0); 

TC_inc_bit(4); 
if (i>GRAU_CUB0-2) 

return(FALSE); 

/ 5  salvo bit 0 de a em b '/ 

b - '(masc); 
b a- 1; 

if (i>0) 

/ 5  efetuo mascara 5 / 

if ( TC_le_bit(4) -- 2 ) 
{ 
TC_seta_bit(4,0); 
TC_Inc_bit(5); 

if ( TC_le_bit(5) 

TC_seta_bit(5,0); 
TC_inc_bit(6); 

2 ) 

c 	*(masc)>>(GRAU_CUBO-i); 
c «- (GRAU_CUBO-i); 	 1 

/ 5  efetuo deslocamento 5 / 

5 (masc) 	1; 

/ 5  recoloco bit 0 5 / 

p - (int) pow((double)2,(double)((GRAU_CUB0 - 1) - 0); 

if (b) 
*(masc) 1- p;  

else 
5 (masc) a- 255 - p;  

return(FALSE); 

int TC_dealoc ( pid ) 

int pid; 

/' libero processadores alocados pelo processo pid ./ 
/' retorno numero de processadores desalocados 	*/ 

int i; 
int pid_ok - 0; 

/' recoloco mascara ./ 	 for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
if ( lista_TCIiI.processo 	pid ) 

b - (int) pow((double)2,(double)(GRAU_CUPO-l)); 
for ( m-0 ; m<i ; m++) 	 lista_TC[il.alocado - 0; 

lista_TCW.processo - 0; 

/* acerto bits mais significativos de 'masc. */ 	 pid_ok +- 1; 
/* em c estao os i bits mais significativos 5 / 	 p_aloc--; 
/' a serem copiados para masc 	 ./ 

if ( (cab) > 0 ) 	 return(pid_ok); 
*(masc) I- (cab); 

else 
5 (masc) a- 255-b; 	 void TC_init() 

b»-1; 	 I. inicializa lista TC ./ 

int i; 
return(TRUE); 

p_aloc - 0; 

int TC_aloca_sub ( masc, grau , pid ) 
	

for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; if( ) 
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/* 
/* 
/* 

lista_TC(il.processo - 0; 
lista_TC(i).alocado - 0; 

void TC_mostra(( 

/* mostra lista TC */ 

int i; 

printf("%d processadore(s) alocado(s).\n",p_aloc); 

printf("\n 	Lista TC\n\n"); 
for ( 	0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

printfr )%2d) 	p: %2d 	a:%2d \n",i, 
lista_TC(i).processo,lista_TC(il.alocado); 

int TC_aloc 	( numero , pid ) 

int numero, 
pid; 

aloco numero processadores para processo pid */ 
retorna um numero positivo se a operacao for */ 
bem sucedida 	 0/ 

unsigned int mascara; 
int i,k,n; 
int suc,dim,tl; 
int m,aloc_ok,bit_ok,t2; 

/* testo se existem processadores disponiveis */ 

if (numero > NUM_PROC-p_aloc) return FALSE; 

/ 0  encontro menor dimensao de cubo que contenha 0/ 

1* "numero" processadores 
	 •/ 

dim 0. 0; 
tl - 1; 

bit_ok 	0; 
t2++; 
1 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok 1; 

else 
m++; 

/. caso encontrado "m", aloco processadores ./ 

if ( aloc_ok ) 
1 
for ( i - m.t1 ; f <- (((m+1) . t1)-1) ; i++ ) 

lista_TC(i).alocado - 1; 
lista_TC[il.processo - pid; 
p_aloc 	1; 1* mais um processador alocado ./ 

return(TRUE); 

/* caso nao encontrado executo algoritmo G */ 

for ( i-n-k-1 ; i>-0 ; 	) 

/. reinicializo mascara a cada nova interacao */ 

mascara - 255; 	/* 	00000000 0 / 
mascara - mascara«k; 	/* shift left */ 
mascara a- 255; 

/* printf("Mascara: [Ild] !!!\n",mascara); */ 

if ( ITC_R(&mascara,i) ) 
printf("\nErro na operacao de rotate: )%d( rot 

lid) 111\n",mascara,i); 

/* printf("Mascara: [%d) 11(\n",mascara); */ 

suc - TC_aloca_sub(mascara,k,pid); 
if (suc) 

return(TRUE); 
while ( tl 

1 
dim++; 
tl 	2; 

< numero ) 
suc - TC_sub_collapse(n,k,i 3 O,&mascara,pid); 
if (suc) 

return(TRUE); 
1 

/* acerto variaveis TC °I 

n - GRAU_CUBO; 
k - dim; 

if (k--0) 

/* aloca primeiro nodo disponivel 

for ( i-0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
if ( lista_TC(i).alocado -- 0) 

lista_TC1i1.alocado - 1; 
lista_TC[iI.processo 	pid; 
p_aloc++; 
return(TRUE); 

return(FALSE); 

if (k--n) 

suc - TC_aloca_todo(pid); 
return(suc); 

/* primeiro procuro na primary tree - no nivel n-k 0 / 
/. algoritmo buddy 0 / 

/* procuro menor "m" que satisfaca a equacao buddy ./ 

m - 0; 
aloc_ok - 0; 

while ( 	((((m+1) 0 t1)-1) < NUM_PROC) Re !(aloc_ok) ) 

bit_ok - 1; 
t2 - m.t1; 
while ( (t2 <- (((m+1) 0 t1)-111 as (bit_ok) ) 

if ( lista_Tc1t21.alocado !- 0 1  

return(FALSE); 

int TC_sub_collapse(n,k,pre_level,pre_step,masc,pid) 

int n, 
k , 
pre_level, 
pre_step, 
pid; 

unsigned int .masc; 
( 
int step,i; 
int suc; 
unsigned int mascara; 

step - pre_step + 1; 
if (step 5- k) 

return(FALSE); 
else 

for ( i - pre_level ; i <- n-k-1 ; i++ 

mascara - *(masc); 

if ( !TC_R(&mascara,step+i) ) 
printf("\nErro na operacao de rotate: (%d) rot 

)%cl) (1(\n",mascara,i); 

/ 0  printf("Mascara: (%d( !!!\n",mascara); 0 / 

suc - TC_aloca_sub(mascara,k,pid); 
if (suc) 

return(TRUE); 

suc - TC_sub_collapse(n,k,i,steo,amascara,pid); 
if (suc) 

return(TRUE); 
1 

return(FALSE); 

int TC_aloca_todo(pid) 
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int pid; 

/* tenta alocar todo o cube compartilhado 	"/ 

/* retorna positivo se ok, negativo se erro •1 

int i; 

for ( i-0 ; i < NUM_PROC ; 	) 

if ( lista_TC10.alocado -- 1 ) 
return(FALSE); 

int " bits; 
int pid; 
( 

/• procuro todos os nodos com bits iguais aos •/ 

/* diferentes de -1: se todo subcubo livre, ./ 

/. aloco e retorno positive. senao retorno -1 */ 

int i; 

/• varro cada nodo contido no subcubo masc •/ 

for ( i-0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
/• todos os nodos estao livres, efetuo alocacao 5 / 

	

if ( TC_pertence(bits,i) 	1 ) 
for ( 1-0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

/* nodo pertence ao sub_cubo masc •/ 
lista_TC(11.alocado - 1; 	 /* testo se sta livre 	 •/ 

lista_TC(11.processo 	pid; 
p_aloc++; 	 if (lista_TC(i).alocado -- 1) 

/• nodo ocupado 
return(TRUE); 	 /. sub_cubo ocupado •/ 

return(FALSE); 
void TC_inc_bit(pos) 

int pos; 

int ex; 
	

/• aloco nodos que pertencem ao sub_cubo "/ 
int 1; 

for ( 1-0 ; i < NUM_PROC ; 1++ ) 
ex - 0; 
for(]-0 ; i<GRAU_CUBO ; i++) 	 if ( TC_pertence(bits,i) 	1 ) 

{ 

if ( cont[i] !- -1 ) 	 /• aloco nodo •/ 

ex++; 	 lista_TC(i).alocado - 1; 
if (ex--pos) 	 lista_TC(11.processo pid; 

{ 	 p_aloc++; 
cont[1]+-1; 
break; 

return(TRUE); 

void TC_seta_bit(pos,val) 	 int TC_pertence(bits,i) 

int pos, 	 int • bits; 
val; 	 int i; 

int ex; 	 /• verifico se nodo pertence a subcubo indicado 
int 1; 	 / 5  nos bits[GRAU_CUBOI: se pertencer retorno 1, •/ 

/• senao retorno negativo 	 ./ 
ex - 0; 
for(i-0 ; i<GRAU_CUBO ; i++) 

	
int j; 

{ 

if ( cont(i) I- - 1 ) 
	

for ( j-0 ; j < GRAU_CUBO ; j++ ) 
if (bitsIjI !- -1) 

ex++; 
if (ex--pos) 	 if ((i 6 (int)pow((double)2,(double)j)) !- 

{ 	 (bits(j)•(int) pow((double)2,(double)j)) ) 
contli) - val; 	 return(FALSE); 
break; 

return(TRUE); 

int TC_le_bit(pos) 

int pos; 

int ex; 
int 1; 

A-1.5 fl.c 
ex - 0; 
for(1-0 ; i<GRAU_CUBO ; 1++) 

if ( cont(11 !- -1 ) 	 /•• 	Retinas para aloacacao e gerencia de 	.•/ 
/•. processadores em maquinas Hipercubicas ../ 

ex++; 	 /". 	By Cesar De Rose - 29/05/92 	 ••/ 
if (ex--pos) 	 /". 	 Algoritmo: FL 	 ••/ 

return(cont(1I); 

return(FALSE); 

int TC_procura(bits,p1d) 

((include <stdio.h> 
(include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
(include <time.h> 

idetine GRAU_CUBO 6 
idetine M1M_PROC 64 

/define TRUE 1 
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4define FALSE 0 while 	( next 	) 

int 	FL_aloc 	(); 	/• 
int 	FL_dealoc (); 	/* 

int numero , 
int pid 

int pid 5 / 

"/ 

aux - next; 
next - aux->next; 

void FL_init 	(); 	/• void 5/ free (aux) ; 
void FL_mostra (); 	1* void ./ 

void FL_free 	(); 	/* void '/ 

int FL_procs(); /• int dim 5 / 

int 	irmao(); /* nodo_FL • A, nodo_FL 	B. 	•/ void FL_mostra() 

/ * int grau •/ 

void compacta(); /• nodo_FL obj , int nivel •/ /. mostra lista_FL •/ 
void split(); /a nodo_FL • obj , int level 5 / 
struct nodo_FL 	join(); /. nodo_FL * obj , 	 ./ int 	1,j; 

/* nodo_FL • objl ,int level,'/ struct nodo_FL *aux; 
/* int offset ./ 

printf("%d processador(es) alocado(s).\n",p_aloc); 
/* dados globais FL */ 

struct nodo_FL1 
int dim(GRAU_CUB0); / 5  0-(GRAU_CUBO-1) */ 
int processo; 
int alocado; 
struct nodo_FL next; 
); 

struct nodo_FL * lista_FLIGRAU_CUB0+11; I' 0-GRAU_CUBO ./ 
int p_aloc - 0; 

void main() 

int sera; 
long tempo - 0; 
int i; 

printf("\n 	Estrutura FL \n\n"); 
for (1-GRAU_CUBO ; i >- 0 ; i--) 

printf("Fila PlsdI",i); 
aux - lista_FLIi1; 
if (aux) 

while ( aux ) 

printf(" A)%d) P[%dJ ",aux->alocado, 
aux->processo); 

for (j-GRAU_CUBO-1 ; j>-0 ; j --  ) 
if ( aux->dim(j) -- - 1) 

printf("."); 
else 

printf("%d",aux->dim[j1); 

FL_init(); 
	 aux - aux->next; 

/. atrolha */ 	 printf("\n"); 

for ( 	; i< (NUM_PROC/2) ; 
	 else 

FL_aloc(1,i); 
	 printf("vazia \n"); 

FL_mostra(); 

tempo 	clock(); 
FL_aloc(1, 999); 
tempo - clock() - tempo; 

FL_mostra(); 

FL_dealoc(999); 
FL_mostra(); 

1 

void split ( obj,level) 

struct nodo_FL obj; 
int level; 

FL_free(); 
printf("\n Tempo: %ld\n",tempo); 

int I; 
int offset; 
struct nodo_FL aux; 

 

 

/ 5  crio nodos na lista level-1 / 

void FL_init() 
aux - lista_FLIlevel-11; 

/* Inicializo estrutura */ 
	

if (aux) 

int 1,J; 
	 while (aux->next) 

struct nodo_FL *aux; 	 aux - aux -> next; 
aux->next malloc(sizeof(struct nodo_FL)); 

p_aloc - 0; 	 aux - aux -> next; 

for (1-0 ; 1 <- GRAU_CUBO ; i++) 
	

else 
lista_FL[1] - NULL; 

aux - malloc(sizeof(struct nodo_FL)); 
/' incluo primeiro nodo */ 
	

lista_FL(level-1) - aux; 

aux - malloc(sizeof(struct nodo_FL)); 
aux->processo - 0; 
	

I. encontro offset ./ 
aux->alocado - 0; 
for (j-0 ; j < GRAU_CUBO ; j++) 
	 offset - GRAU_CUBO; 

aux->dim(j1 - - 1; 
	

1• -1 - wildcard(•) */ 
	

for ( i■GRAU_CUB0-1 ; i>■0 ; 1 --  ) 
if (obj->dimii) -- -1) 

aux->next - NULL; 
lista_FLIGRAU_CUBO) 	aux; 	 offset - i; 

break; 

void FL_f ree() 
/* acerto lo nodo •/ 

/. libero memoria alocada •/ 
aux -> processo - 0; 

int 1; 
	 aux -> alocado - 0; 

struct nodo_FL *aux,*next; 
	 for (1-0 ; i<GRAU_CUlao ; 1++) 

aux -> dimIll - obj -> dim(i); 
for (1 -0 ; i < GRAU_CUBO ; i++) 
	 aux->dimloffset1++; 

next - 
	

/* adiciono +1 nodo */ 
if (next) 

aux->next - malloc(sizeof(struct nodo_FL)); 
lista_FL(i) - NULL; 	 aux - aux->next; 
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aux -> next- NULL; 
aux->processo - 0; 
aux->alocado -0; 
for (i-0 ; i<GRAU_CUBO ; i++) 

aux->dimii) - obj->dimIi1; 
aux->dimloffset1+-2; 

/* retiro nodo que originou split ./ 

aux - lista_FL(levell; 

if (aux--obj) 
lista_FLflevell - obj->next; 

else 

while (aux->next !- obj) 
aux-aux->next; 

aux->next - obj->next; 

free(obj); 

struct nodo_FL 5  join( obj, obj), level, offset) 

struct nodo_FL * obj; 
struct nodo_FL * objl; 
int level,offset; 

int i; 
struct nodo_FL • aux; 
struct nodo FL * new; 

/* trio nodo novo na lista level+l •1 

aux - lista_FLIlevel+11; 
if (aux) 

while(aux->next) 
aux - aux->next; 

aux->next - malloc(sizeof(struct nodo_FL)); 
aux-aux->next; 

else 

aux - malloc(sizeof(struct nodo_FL)); 
lista_FLIlevel+11 - aux; 

aux->processo - 0; 
aux -> alocado - 0; 
aux -> next - NULL; 
new - aux; 

for ( i-0 ; i<GRAU_CUBO ; i++) 
aux->dimli] - obj->dim(i); 

aux->dim[offset] - -1; 

/. retiro obj e objl */ 

aux - lista_FLIlevell; 
if (aux--obj) 

lista_FL[level) - obj->next; 
else 

while(aux->next !- obj ) 
aux - aux->next; 

aux->next - obj->next; 
free(obj); 

aux - lista_FLIlevel]; 
if (aux--obj)) 

lista_FLIlevell - obj)->next; 
else 

while(aux->next !- objl ) 
aux - aux->next; 

aux->next - obj)->next; 
free (objl) ; 

return(new); 

int FL_aloc (numero, pid) 

int numero,pid; 

I• retorno TRUE se alocacao foi realizada, FALSE se */ 
/* nao foi 

int Lachou; 
struct nodo_FL • aux; 
struct nodo_FL queb; 
int grau,t1; 

/. testo se existem processadores disponiveis •/ 

if (numero > NUM_PROC-p_aloc) return FALSE; 

/* acho grau do subcubo desejado */ 

grau - 0; 
tl - 1; 

while ( tl < numero ) 

grau++; 
tl 	2; 

I* procuro cubo desejado na respectiva lista •/ 

aux - lista_FL[grau); 
while(aux) 

if (aux->alocado 	0) 

/• aloco subcubo */ 

aux->alocado - 1; 
aux->processo - pid; 
p_aloc+- tl; 
return(TRUE); 
1 

aux-aux->next; 
1 

/. nao existe no nivel. Procuro o subcubo mais proximo 
/* em um nivel superior que esteja livre para quebrar 
/. em menores 

achou 	0; 
i - grau+l; 
while( (i<-GRAU_CUBO) ae (!achou) ) 

aux - lista_FL)i]; 
while(aux 56 !achou) 

if (aux->alocado -- 0) 

achou - i; 
queb - aux; 

aux - aux -> next; 

i++; 

/. se encontrei subcubo ivre, quebro ate o nivel .1 
/. desejado: se nao encontrei nao posso alocar. •1 
/. Subcubo nao disponivel 	 •/ 

if (achou) 

/. quebro ate grau ./ 

for (i-achou ; i>grau ; i--) 

split(queb,i); 
queb - lista_FLii-11; 
while(queb->next->next) 

queb - queb ->next; 

else 
return(FALSE); 

/* aloco no nivel •/ 

aux - lista_FLIgrau]; 
while(aux) 

if (aux->alocado 	0) 

/* aloco subcubo •/ 

aux->alocado - 1; 
aux->processo - pid; 
p_aloc4-t1; 
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return(TRUE); 

aux-aux->next; 

return(FALSE); 

int dim; 

I• retorno numero de processadores desta dimensao 

int tl 	1; 
int d - 0; 

int irmao( A, B, grau) 	 while ( d < dim ) 

int *A; 	 d++; 

int *13; 
	

tl 	2; 
int grau; 

/• compara dois subcubos para ver se sao derivados de •/ 	return (t1);  
/• um subcubo de grau n+1 	 •1 

int i; 
for ( 	; i < grau ; i++ ) 

if ( •(A+GRAU_CUB0-1-i) !- •(B+GRAU_CUB0-1-i) 
return(FALSE); 

return(TRUE); 

int FL_dealoc( pid ) 

int pid; 

/* desaloco subcubo alocado por este processo: chase */ 
/• rotina compacta para reagrupar subcubos livres 	•/ 

int i,achou; 
struct nodo_FL • aux; 

achou - 0; 
i GRAU_CUBO; 
while( (!achou)aa(i>-0) ) 

aux 	lista_FL(i); 
while( (aux)aa(!achou) ) 

if (aux->processo 	pid) 

aux->alocado - 0; 
aux->processo 0; 

P_aloc-- mprocs(i); /• i - grau do cubo 
/• desalocado •/ 

compacta(aux,i); 
return(TRUE); 
1 

aux - aux->next; 

i--; 

return(FALSE); 
1 

void compacta( obj, nivel ) 

int nivel; 
struct nodo_FL • obj; 

struct nodo_FL •aux; 
struct nodo_FL •auxl; 

/• vejo se irmao liberou •/ 

aux - lista_FLInivell; 
while(aux) 

if (aux--obj) 
aux - aux->next; 

if (aux) 
if (aux->alocado 	0 ) 

if ( irmao(aux,obj,GRAU_CUB0-1-nivel) ) 

auxl - join(aux,obj,nivel,nivel); 

if (nivel<GRAU_CUBO) 
compacta(auxl,nivel+1); 

if (aux) 
aux - aux->next; 

return; I• irmao nao esta na fila •/ 
1 

int FL_procs( dim ) 
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ANEXO A-2 LISTAGEM DOS ALGORITMOS 
PARALELOS 

As listagens neste anexo sao implementacoes paralelas na linguagem 
"C" dos algoritmos para alocacao e gerencia de processadores em maquinas hi-
peraibicas descritos no capitulo 4. 

Os algoritmos foram paralelizados de duas formas: utilizando os re-
cursos da rede de estacoes e utilizando Transputers. Na versa° para a rede de 
estacoes a paralelizacao é implementada atraves de diretivas para a comunicacao 
entre processos em diferentes estacoes (sockets) [SUN 90]. Nos Transputers foi 
utilizada a linguagem "C" Paralela 3L da Inmos [INM 89]. 
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A-2.1 Algoritmos para a 
rede de estaciies 

A-2.1.1 coord.c 

1 
/* recebi comunicacao do mestre "/ 

printf("\n(C) Recebi comunicacao MASTER."); 

end - respondo_mesg(master_sock); 

if (FD_ISSET(slave_sock, aread_socket)) 

/* recebi comunicacao do escravo */ 

printf("\n(C) Recebi comunicacao SLAVE."); 
/ 0  Esqueleto para implementacao distribuida ./ 
/ 0  dos algoritmos de alocacao 	By De Rose */ 	 end respondo_mesg(slave_sock); 
/* Coordenador da secao critics 	 */ 

()include <sys/types.h> 
()include <sys/socket.h> 
()include <netinet/in.h> 
()include <stdio.h> 
((include <netdb.h> 
(include <string.h> 
(include <sys/time.h> 

fdefine SOCKET_M 2223 /* numero da porta que conecta 0/ 

/* corn o escravo 	 •/ 

fdefine SOCKET_S 2221 /* numero da porta que conecta •/ 

/* com o coordenador 	 */  

1 

/. fecho sockets 5 / 

close(master_sock); 
close(slave_sock); 

printf("\n(C) Corto Conexao.\n"); 

int Criosock_bind_aceito(porta) 
int porta; 

fdefine P 1 	 ( 
*define V 2 	 struct sockaddr_in server; 
((define EOT 0 	 int hand; 

int flag - 1; 
/* prototipos */ 

/* crio socket */ 
int Criosock_bind_aceito(); /. recebe porta,retorna 	*/ 

/ 0  hand 	 if ( (hand socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0 ) 
int respondo_mesg(); 	/* retorna hand ./ 

stream socket"); 
/. variaveis globais ./ 	 exit(1); 

int master_sock, slave_sock; 
int arg; 
struct timeval timeout; 
fd_set read_socket; 
int sel_ret; 
int semafor - 1; 

setsockopt(hand,SOL_SOCKET,S0_REUSEADDR,(char 
&flag,sizeof flag); 

/ 5  faco bind 0 / 

• ) 

server.sin_family - AF_INET; 
void main(void) 	 server.sin_addr.s_addr - INADDR_ANY; 

server.sin_port - porta; 
int end; 

/* aceito conexao do mestre 

master_sock - Criosock_bind_aceito(SOCKET_M); 

/. aceito conexao do escravo ./ 

slave_sock 	Criosock_bind_aceito(SOCKET_S); 

printf("\n(C) Conexoes estabelecidas !!!"); 

/. pooling entre as sockets de mestre e escravo */ 

/* defino time outs do pooling (select) "/ 

timeout.tv_sec - 518400; 	/* 6 dias */ 
timeout.tv_usec - 0; 

end - 0; 

if (bind(hand,(struct sockaddr .) aserver,sizeof(server)) 
< 0) 

perror("Binding stream socket"); 
exit(1); 
1 

/* listen especifica o numero de conexoes possiveis 5 / 

liseen(hand.2); 

I. accept extrai primeira conexao da lista de ./ 
/. conexoes pendentes 	 0/ 

hand - accept(hand, (struct sockaddr .) 0, (int •) 0); 

if (hand -- -1) f 
perror("accept"); 
exit(1); 

while (!end) 
return(hand); 

/* faco select */ 	 1 

FD_ZER0(aread_socket); 

FD_SET(master_sock,aread_socket); 
FD_SET(slave_sock,aread_socket); 

sel_ret - select (FD_SETSIZE,Kread_socket,(fd_set ") 
0,(fd_set .) 0,atimeout); 

int respondo_mesg(hand) 
int hand; 

unsigned char tokenill; 
unsigned char tok(1); 
int end; 

token)0) - 0; 
if ( sel_ret <- 0 ) 	 end - 0; 

printf("\n(C) Erro na operacao de select !!!\n"); 	/* recebo mensagem */ 
exit(3); 

tok[01 - 0; 
read(hand,tok,1); 

if (FD_ISSET(master_sock, sread_socket)) 	 /. processo mesangem "/ 
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switch(tok10)) 

case P: printf("\n(D) Recebi oper P."); 
semafor 	1; 
if (semafor >- 0) 

1* argv[I] - maquina onde se encontra o escravo 
1* argv121 - maquina onde se encontra o coordenador 

main(argc,argv) 

/* return OK */ 	 int argc; char "argv11; 
token(0) - 1; 	 1 

unsigned int i; 
else 	 struct timeval 	tp; 

struct timezone 	tz; 
/' return NO "/ 	 double 	 tmp, 
token(0) - 0; 	 tempo_inicial, tempo_final„ 

tempo_total; 

/. envio mensagem ./ 

write(hand,token,1); 
break; 

case V: 1. operacao V ./ 

printf("\n(C) Recebi oper V."); 
semafor - 1; 
break;  

int numero; 
int ret_code; 

I. inicializo socket ./ 

token10) - 0; 

/* peco conexao SOCKET_C para o coordenador "/ 
I* que ja espera 	 / 

coord_sock - Criosock_conecto(argv[11,SOCKET_C); 

case EOT: printf("\n(C) Recebi oper EOT."); 	 I* peco conexao SOCKET_S para o escravo que ja espera */ 
end 	1; 

slave_sock - Criosock_conecto(argvI2),SOCKET_S); 
return(end); 

I. conexao com escravo estabelecida ./ 

printf("\n(M) Comunicacao estabelecida !!!"); 

buddy_init(); 

A-2.1.2 budy_par_M.c 	 /. pego tempo inicial 'I 

gettimeofday ( 6tp, itz); 
tmp 	- tp.tv_usec; 
tempo_inicial - ( tmp / 1000000) + tp.tv_sec; 

1" Efetuo Alocacao "I 

ret_code - buddy_aloc(8,9); 

1. Algoritmo Buddy - Versao Distribuida ./ 
/. By De Rose processo HESTRE 	*/ 

/define NUM_PROC 16 

/include <sys/types.h> 
/include <sys/socket.h> 
/include <netinet/in.h> 
/include <stdio.h> 
/include <netdb.h> 
/include <string.h> 
/include <sys/time.h> 

/define SOCKET_S 2222 /* numero da porta que conecta "I 
/* com o escravo 

/define SOCKET_C 2223 /* numero da porta que conecta "I 
/. corn o coordenador 

/define P 1 
/define v 2 
/define EOT 0 

if (ret_code > 0) 
printf("\n(M) Aloquei os processadores."); 

else 
printf("\n(m) Alocacao falhou !!!"); 

buddy_mostra(); 

ret_code - buddy_dealoc(9); 

if (ret_code > 0) 
printf("\n(M) Desaloquei os processadores."); 

else 
printf("\n(M) Desalocacao falhou. Pid nao encontrado 

buddy_mostra(); 

/define TRUE 	1 
/define FALSE 	0 

/' prototipos *I 

int Criosock_conecto(); /* envio maquina escravo ./ 
I* e porta, retorna hand */ 

I" pego tempo final 

gettimeofday ( 6tp, atz); 
tmp 	- tp.tv_usec; 
tempo_final - ( tmp / 1000000) + tp.tv_sec; 

/* calculo diferenca "I 

int 
int 

buddy_aloc 
buddy dealoc 

(); 
(); 

/* 
I* 

int numero , 
int pid 

int pid */ 

void buddy_init (); I* void */ 
void buddy_mostra (); /* void */ 

I* variaveis globe's */ 

int slave_sock,coord_sock; 
int arg; 
unsigned char token(3); 
unsigned char tok(3); 

struct nodo_buddy 
int processo; 
int alocado; 

struct nodo_buddy lista_buddyINUM_PROC/21; 
struct nodo_buddy todo; I" controle de todo o cubo "/ 
int p_aloc - 0; 	 1" processadores ja alocados */ 

tempo_total - tempo_final - tempo_inicial; 
printf("\n(M) Tempo total - %f\n",tempo_total); 

I" desativo escravo "/ 

printf("\n(M) Desativo escravo."); 

token(0) - 3; 
write(slave_sock,token,I); 

/" desativo coordenador "/ 

printf("\n(M) Desativo coordenador."); 

token(01 - EOT; 
write(coord_sock,token,I); 

I" fecho sockets "/ 

close(slave_sock); 
close(coord_sock); 
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printf("\n(M) Cortei conexao !!!\n"); 	 I. testo se existem processadores disponiveis */ 

if (todo.alocado) return FALSE; 
int Criosock_conecto(host,porta) 
char "host; 	 if (numero 	NUM_PROC) 
int porta; 

todo.alocado - 1; 
todo.processo - pid; 

struct sockaddr_in server; 	 return(TRUE); 
struct hostent .hp, "gethostbyname(); 
int hand; 
int flag - 1; 	 I. disparo procura remota */ 

/* crio socket "/ 

if ( (hand - socket(AF_INET, SOCK STREAM, 0)) < 0 ) 

perror("Opening stream socket"); 
exit(1); 

token10) - 1; 
token(11 - numero; 
token121 - pid; 

printf("\n(M) Envio num - %d pid - %d para alocar 
token(11,tokenf21); 

write(slave_sock,token,3); 
setsockopt(hand,SOL_SOCKET,SO_REusEADDR,(char *) 

&flag,sizeof flag); 	 /* vejo se local tem processadores disponiveis para ./ 
I' atender 	 */ 

/* tento conexao com maquina remota */ 

server.sin_family - AF_INET; 
if ( (hp - (struct hostent ") gethostbyname(host)) 

-- 0) 
1 
fprintf(stderr,"%s: unknownhost\O", host); 
exit(2); 

bcopy( (char *)hp->h_addr, (char *)&server.sin_addr, 
hp->h_length); 

server.sin_port - porta; 

if (connect(hand, (struct sockaddr .) &server, 
sizeof(server)) < 0) 

perror("connect"); 
exit(1); 

if (numero < ((NUM_PROC/2)-p_aloc) ) 
{ 

/. encontro menor dimensao de cubo que contenha 
I* "numero" processadores 

dim - 0; 
tl - 1; 

while ( tl < numero ) 

dim++; 
tl *- 2; 

/* procuro menor "m" que satisfaca a equacao buddy ./ 

m - 0; 
return(hand); 	 aloc_ok - 0; 

while ( ((((m+1)*t1) - 1) < (NUM PROC/2)) 66 !(aloc_ok)) 
/* rotinas buddy 5 / 

bit_ok - 1; 
void buddy_init() 
	

t2 - m*t1; 
while ( (t2 <- (((m+1).t1)-1)) && (bit_ok) ) 

/* inicializa lista buddy ./ 
if ( lista_buddyIt2).alocado !- 0 ) 

int i; 	 bit_ok - 0; 
t2++; 

p_aloc - 0; 
todo.processo - 0; 
todo.alocado - 0; 

for ( i - 0 ; i < NUM_PROC/2 ; i++ ) 

lista_buddyIii.processo - 0; 
lista_buddyIiI.alocado - 0; 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

/* caso encontrado "m", tento alocar processadores */ 

if ( aloc_ok ) 
void buddy_mostra() 

/. faco consulta a coordenador - secao critica */ 
/* mostra lista buddy */ 

token[01 - P; 
int 1; 	 write(coordsock,token,1); 

printf("\n 	Lista Buddy Local\n\n"); 
for ( 1 - 0 ; i < NUM_PROC/2 ; i++ ) 

printf(" (%2d) 	p: %2d 	a:%2d \n".i. 
lista_buddy(iI.processo,lista_buddyfikalocado); 

printf("\nTodo Cubo )isc1).",todo.alocado); 

printf("\n(M) Testando coordenador sobre SC."); 

/. espero resposta */ 

read(coord_sock,tok,1); 

printf("\n(M) Resposta coord Byte - %d.",tok(0I); 

int buddy_aloc 	( numero , pid ) 	 if (tok10)) 
for ( i - m.t.1 ; i <- (((m+1)*t1)-1) ; 	) 

int numero, 
pid; 	 lista_buddyfil.alocado - 1; 

lista_buddy(11.processo - pid; 
/* aloco um hipercubo com "numero. processadores "I 	 p_aloc r- 1; 
/. para pid 	 ./ 	 1 
/. retorno TRUE se a operacao obter sucesso 	./ 	 else 

aloc_ok - 0; 
int aloc_ok - 0; 
int bit_ok; 
int i,t1,t2,m,dim, pot; 
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else 	 'define NUM_PROC 16 
aloc_ok - 0; 	/. nao posso alocar local */ 

'include <sys/types.h> 
if (tok101) 	 'include <sys/socket.h> 

printf ("\nLocal alocou legal (pid -%d) !!!",pid); 	 finclude<netinet/in.h> 
else 	 'include <stdio.h> 

printf("\nLocal NAO alocou legal (pid-%d) !!!",pid); 	'include <netdb.h> 
'include <string.h> 

/. recebo ok ou negado do remota */ 

read(slave_sock,tok,1); 

'define SOCKET_M 2222 /• numero da porta que conecta */ 
/* com o escravo 	 ./ 

'define SOCKET_C 2221 /* numero da porta que conecta */ 
/ a  com o coordenador 	 */ 

if (tok101) 	 'define P 1 
{ 
aloc_ok - 1; 	 'define TRUE 	1 
printf("\nRemoto encontrou !!!"); 	 'define FALSE 	0 

else 	 /* prototipos a/ 
printf("\nRemoto NAO encontrou !!!"); 

if (!aloc_ok) 	I" local negou, pego ret code remoto "I 
aloc_ok - tok[0); 

/* libero coordenador - secao critica */ 

int Criosock_bind_aceito(); /* envio porta, recebo */ 
/* hand 	 */ 

int Criosock_conecto(); 
	

/ 5  envio maquina e porta */ 
/* recebo hand 	 */ 

int buddy_aloc 	(); /. int numero , int pid a/ 
printf("\nLibero Secao critica !!!"); 	 int buddy_dealoc (); /• int pid 	 */ 
token[01 - V; 	 void buddy_mostra (); / 5  void 	 */ 
write(coord_sock,token,1); 	 void buddy_init 	(); /* void 	 */ 

return(aloc_ok); 
	

/* variaveis globais */ 

int master_sock,coord_sock; 
int buddy_dealoc ( pid 
	

int arg; 
unsigned char token[31; 

int pid; 	 unsigned char tok[3]; 
1 
	

int numero; 
/' libero processadores alocados pelo processo pid ./ 
/* retorno numero de processadores desalocados 	*/ 	struct nodo_buddy f 
/* efetuo desalocacao remota */ 	 int processo; 

int alocado; 
int i; 	 I; 
int pid_ok 	0; 

if (pid 	todo.processo) 	 struct nodo_buddy llsta_buddy[NUM_PROC/2(; 

todo.processo - 0; 
todo.alocado - 0; 
return(TRUE); 

I* envio pid para nodo remoto */ 

token[0] - 2; 
tokenill - pid; 	 int ret_code; 
token[2) - 0; 	 int pid,end; 

printf("\n(M) Envio pid para remoto desalocar - %d 	 token(0) - 0; 
!",token111); 

/* aceito cenexao do mestre a/ 
write(slave_sock,token,3); 

master_sock - Criosock_bind_aceito(SOCKET_M); 
/* nao preciso esperar resposta 5 / 

/. tento conexao com o coordenador */ 
/* efetuo processamento local ./ 

coord_sock - Criosock_conecto(argv(1),SOCKET_C); 
for ( i - 0 ; i < (NUM_PRoc/2) ; i++ ) 

if ( lista_buddy[i1.processo 	pid ) 	 printf("\n(S) Conexao estabelecida ! "); 

lista_buddy[i].alocado - 0; 	 /* inicializo algoritmo ./ 
lista_buddyli1.processo - 0; 
pid_ok +- 1; 	 buddy_init(); 
p_aloc --; 

/• atendo pedidos do mestre */ 

if (pid_ok > 0) 	 end - 0; 
return(TRUE); 

else 	 while (!end) 
return (FALSE); 

A-2.1.3 budy_par_S.c 

printf("\n)S) Espero mensagem."); 

tok[01 - 0; 
read(mastersock,tok,3); 

I* processo mesangem 5 / 

switch( tok[01 1 

case 1: 	/* efetuo alocacao "/ 

I" Algoritmo Buddy - Versao Distribuida "/ 
I" By De Rose processo (ESCRAVO) 	"/ 

printf("\n(S) Chegou pedido Aloe !!!"); 

int p_aloc - 0; 	/* processadores ja alocados */ 

/ 5  argvll( - maquina onde se encontra o coordenador ./ 

main(argc,argv) 

int argc; char *argv(1; 
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/* acerto parametros */ 

numero - tok(1(; 
pid - tok121; 

ret_code - buddy_aloc(numero,pid); 

/* listen especifica o numero de conexoes possiveis */ 

listen(hand,1); 

/* accept extrai primeira conexao da lista de */ 
if (ret_code > 0) 	 /* conexoes pendentes 	 */ 

printf("\n(S) Aloquei os processadores."); 	hand - accept(hand, (struct sockaddr *) 0, (int ') 0); 
tokenI01 - 1; 
write(master_sock,token,1); 	 if (hand -- - 1) I 
buddy_mostra(); 	 perror("accept"(; 

exit(1); 
else 

printf("\n(S) Alocacao falhou !!!"); 	 return(hand); 
token101 - 0; 
write(master_sock,token,1); 

int Criosock_conecto(host,porta) 
char *host; 

break; 	 int porta; 

case 2: 	/. efetuo desalocacao */ 
int hand; 

printf("\n(S) Chegou pedido Desaloc !!!"); 	 int flag - 1; 

pid - tok[1I; 	 struct sockaddr_in server; 
struct hostent *hp, *gethostbyname(); 

ret_code - buddy_dealoc(pid); 
/* crio socket */ 

if (ret_code > 0) 
if ( (hand - socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0 ) 

printf("\n(S) Desaloquei os processadores."); 
token(0) 	1; 	 perror("Opening stream socket"); 
write(master_sock,token,1); 	 exit(1); 

else 
setsockopt(hand,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,(char ") 

printf("\n(S) Desalocacao falhou !!!"); 	 &flag,sizeof flag); 
token(01 	0; 
write(master_sock,token,1); 	 /. Lento conexao com maquina remota 'V 

server.sin_family - AF_INET; 
break; 
	

if ( (hp - (struct hostent .) gethostbyname(host)) 
-- 0) 

case 3: 	/. corto conexao, saindo do loop */ 
fprintf(stderr,"%s: unknownhost\0", host); 

end - 1; 	 exit(2); 
printf("\nSai do Loop (mesg 3) !!!"); 
buddy_mostra (); 	 bcopy( (char *)hp->h_addr, (char *)&server.sin_addr, 

1 	 hp->h_length); 
server.sin_port - porta; 

if (connect(hand, (struct sockaddr *) &server, 
/* fecho sockets 	 sizeof(server)) < 0) 

close(master_sock); 	 perror("connect"); 
close(coord_sock); 	 exit(1); 

printf("\n(S) Corto Conexao.\n"); 
return(hand); 
1 

int Criosock_bind_aceito(porta) 
int porta; 	 /* rotinas buddy */ 

void buddy_init() 
struct sockaddr_in server; 
int hand; 	 /. inicializa lista buddy */ 
int flag - 1; 

/* crio socket */ 
int i; 

p_aloc - 0; 
if ( (hand - socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0 ) 

for ( 1 - 0 ; 1 < (NUM_PROC/2) ; 
perror("Opening stream socket"); 
exit(1); 	 lista_buddyli).processo - 0; 

lista_buddy)i).alocado - 0; 

setsockopt(hand,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,(char *) 
&flag,sizeof flag); 

/* faco bind */ 

server.sin_family - AF_INET; 
server.sin_addr.s_addr. 	- INADDR_ANY; 
server.sin_port - porta; 

void buddy_mostra() 

/* mostra lista buddy "/ 

int i; 

printf("\n 	Lista Buddy Local\n\n"); 
if (bind(hand,(struct sockaddr *) &server, 	 for ( i - NUM_PROC/2 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

sizeof(server)) < 0) 	 printf(" 1%2d) 	p: %2d 	a:%2d \n",i, 
lista_buddy(il.processo,lista_buddyli(.alocado); 

perror("Binding stream socket"); 
exit(1); 



if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

fdefine SOCKET_S 2222 /. numero da socket que conecta */ 
/• com o escravo 	 ./ 

fdefine SOCKET_C 2223 /. numero da socket que conecta */ 
/. com o coordenador 	 */ 
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/• libero processadores alocados pelo processo pid 5 / 
int buddy_aloc 	( numero , pid ) 
	

/. retorno numero de processadores desalocados 	*/ 

int numero, 	 int i; 
pid; 	 int pid_ok - 0; 

/• aloco um hipercubo com "numero" processadores ./ 	 /* efetuo processamento local ./ 
/* para pid 	 •/ 
/* retorno TRUE se a operacao obter sucesso 	*/ 	 for ( i - 0 ; i < (NUM_PROC/2) ; i++ ) 

if ( lista_buddytil.processo 	pid ) 
int aloc_ok; 
int bit_ok; 	 lista_buddylij.alocado - 0; 
int i,t1,t2,m,dim, pot; 	 lista_buddy[il.processo - 0; 

pid_ok +- 1; 
1. testo se existem processadores livres */ 	 p_aloc --; 

if (numero < ((NUM_PROC/2)-p_aloc) ) 

/* encontro menor dimensao de cubo que contenha •/ 
/* "numero" processadores 	 ./ 

dim - 0; 
tl - 1; 

while ( tl < numero ) 

dim++; 
tl 	2; 
1 

1* procuro menor "m" que satisfaca a equacao buddy ./ 

m - 0; 
aloc_ok - 0; 

if (pid_ok > 0) 
return(TRUE); 

else 
return(FALSE); 

A-2.1.4 mgc_par_M.c 

/• Algoritmo MGC - Versao Distribuida */ 
/. By De Rose 	(MESTRE) 

while ( ((((m+1).t1)-1) < (NUM_PROC/2)) db. I(aloc_ok)) 	fdefine GRAU_CUBO 8 

bit_ok - 1; 
	 fdefine NUM_PROC 256 

while ( (t2 <- (((m+1).t1)-11) a& (bit_ok) ) 
t2 - Teti; 

{ 
	 {include <sys/socket.h> 

(include <sys/types.h> 

(include <netinet/in.h> 
if ( lista_buddy(t21.alocado I- 0 ) 	 tinclude <stdio.h> 

bit_ok - 0; 	 &include <netdb.h> 
t2++; 	 iinclude <string.h> 

dinclude csys/time.h> 

fdefine P 1 
fdefine V 2 

/. caso encontrado "m", tento alocar processadores ./ 	'define EOT 0 

if ( aloc_ok ) 	 fdefine TRUE 	1 
#define FALSE 	0 

/. faco consulta a coordenador - secao critica ./ 

) /* end if •/ 

printf("\n(S) Local NAO alocou legal (pid-%d) !!!",pid); 
return(FALSE); 

token[01 - P; 
write(coord_sock,token,1); 

printf("\n(S) Testando coordenador sobre SC."); 

/ 5  espero resposta •/ 
read(coord_sock,tok,1); 

printf("\n(S) Resposta coord Byte - %d.",tok[01); 

if (tok)01) 

for ( i - m.t1 ; i <- (((m+1) • t1)-1) ; i++ ) 

lista_buddyfij.alocado - 1; 
lista_buddyliI.processo - pid; 
p_aloc +- 1; 

printf("\n(S) Local alocou legal (pid-%d) 
!!!”,pid); 

return(aloc_ok); 

int buddy_dealoc ( pid ) 

int pid; 

/* prototipos */ 

int Criosock_conecto(); /• maquina onde peco conexao ./ 

	

/* e porta 	 */  

int MGC_aloc 	(); /* int numero , int pid */ 
int MGC dealoc (); /* int pid 	 */ 
void MGC_init 	(); /* void 	 */ 
void MGC_mostra (); /* void 	 */ 

void MGC_gera_brgc(); /• int 	array */ 
int MGc_fat(); 	/* int n 1 / 

/. variaveis globais •/ 

int slave_sock,coord_sock; 
int arg; 
unsigned char token[3]; 
unsigned char tok(3); 

struct nodo_MOC 
int node(NUM_PROCI; 
int processo[NUM_PROCI; 
int alocadolNum_PRoCI; 
I; 

struct nodo_alocado f 
int proc; 
int pid; 

struct nodo_MGC 	listaMGC 	INUM_PROC]; 
struct nodo_alocado alocados(NOM_PRoC); 
int ft(GRAU_CUHO); 
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int p_aloc - 0; /• processadores ja alocados 5 / 	 close(slave_sock); 
int grays; 	/ 5  numero de gray codes utilizados 5 / 	close(coord_sock); 

/ 5  argv111 - maquina onde se encontra o escravo 	5 / 
	

printf("\n(M) Cortei conexao !!!\n"); 
/ 5  argvI21 - maquina onde se encontra o coordenador 5 / 

main(argc,argv) 	 int Criosock_conecto(host,porta) 
char "host; 

int argc; char 5 argv11; 	 int porta; 
1 
unsigned int i; 
struct timeval 	tp; 	 struct sockaddr_in server; 
struct timezone 	tz; 	 struct hostent 'hp, 5gethostbyname(); 
double 	 tmp, 	 int hand; 

tempo_inicial, tempo_final, 	 int flag -1; 
tempo_total; 

int numero; 
int ret_code; 

/ 5  inicializo socket 5 / 

token[01 - 0; 

/ 5  peco conexao SOCKET_C para o coord que ja espera */ 

coord_sock - Criosock_conecto(argv(1),SOCKET_C); 

/ 5  peco conexao SOCKETS para o escravo que ja espera 5 / 

slave_sock - Criosock_conecto(argv(21,soCKET_S); 

/ 5  conexao com escravo estabelecida 5 / 

printf("\n(M) Comunicacao estabelecida !!!\n"); 

MGC_init ; 

printf("\n(S) Codigos Inicializados !!!\n"); 

/* pego tempo initial 5 / 

/ 5  Efetuo Alocacao 5 / 

ret_code - MGC_aloc(4,9); 

if (ret_code > 0) 
printf("\n(M) Aloquei os processadores.\n"); 

else 
printf("\n(M) Alocacao falhou !!!\n"); 

MGC_mostra()) 

ret_code - MGC_dealoc(9); 

if (ret_code > 0) 
printf("\n(M) Desaloquei os processadores.\n"); 

else 
printf("\n(M) Desalocacao falhou. Pid nao 

encontrado !!!\n"); 

MGC_mostra(); 

/ 5  pego tempo final 5 / 

/ 5  trio socket 5 / 

if ( (hand - socket(AFINET, SOCK STREAM, 0)) < 0 ) 

perror("Opening stream socket"); 
exit(1); 

setsockopt(hand,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,(char .) 
&flag,sizeof flag); 

/ 5  tento conexao com maquina remota 5 / 

server.sin_family - AF_INET; 
if ( (hp - (struct hostent 5 ) gethostbyname(host)) 	0) 

fprintf(stderr,"%s: unknownhost\0", host); 
exit(2); 

bcopy( (char ")hp->h_addr, (char *)&server.sin_addr, 
hp->h_length); 

server.sin_port - porta; 

return(hand); 
1 

/ 5  rotinas MGC 5 / 

void MGC_init() 

/ 5  inicializa lista MGC */ 

typedef int GC(NOM_PROCI; 
GC l_brgc(NUM_PROCI; 
int i,j; 
int dist,masc; 

grayS - MGC_fat(GRAU_CUBO) / ( MGC_fat(GRAU_CUB0/2) • 
MGC_fat(GRAU_CUB0-(GRAU_CUB0/2)) ); 

p_aloc - 0; 

for ( j-0 ; j< (grays) ; j+-2 ) 

/ 5  inicializa ft 5 / 

if (connect(hand, (struct sockaddr 5 ) &server, 
sizeof(server)) < 0) 

gettimeofday ( &tp, &tz); 
tmp 	- tp.tv_usec; 	 perror("connect"); 
tempo_inicial - ( tmp / 1000000) + tp.tv_sec; 	 exit(1); 

gettimeofday ( &tp, &tz); 
tmp 	- tp.tv_usec; 	 masc - 1; 
tempo_final - ( tmp / 1000000) + tp.tv_sec; 	 dist - j; 

for (i-0 ; i < GRAU_CUBO; i++) 
/ 5  calculo diferenca 5 / 

ftIi1 - ((dist)&(masc)); 
tempo_total - tempo_final - tempo_inicial; 	 masc<<-1; 
printf("\n(M) Tempo total - %f\n",tempo_total); 	 1 

/ 5  desativo escravo 5 / 	 MGC_gera_brgc(l_brgc[j/21); 
1 

printf("\n(M) Desativo escravo. \n"); 

tokenI01 - 3; 
write(slave_sock,token,1); 

/* desativo coordenador 5 / 

printf("\n(M) Desativo coordenador. \n"); 

token(01 - EOT; 
write(coord_sock,token.1)) 

for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
for (j -0 ; j< (grays/2) ; j++) 

lista_MGC[i).nodeljl 	l_brgc(jili); 
lista_MGCM.alocado[ji - 0; 
lista_MGClikprocesso(j) - 0) 
1 

void MGC_mostra(( 
/ 5  fecho sockets "/ 
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I .  mostra lista MGC •/ 

int i,j; 

printf("\n 	Lista MGC\n\n"); 
for ( i 	0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

printf(" [%2d] 	p: %2d 	a:%2d 	-- 
,lista_MGC[ihnodef0j, 
lista_MGC11).processo[01, 
lista_MGClil.alocado[0(); 

for (j-1 ; j< (grays/2) ; j++ ) 
printf("%2d(%d) " 

,lista_MGC(il.node01,1ista_MGC(0.alocado(j(); 

printf("\n"); 

printf("\n\t %d processadore(s) alocado(s).\n",p_aloc); 

int MGC_aloc 	( numero , pid ) 

int numero, 
pid; 

m++; 

set++; 

set--; /* acertar set, executou uma vez a mais */ 

/* caso encontrado "m", aloco processadores em todos "/ 
/" os sets 	 "/ 

if ( aloc_ok ) 

/* faco consulta a coordenador - secao critica */ 

token101 - P; 
write(coord_sock,token,1); 

printf("\n(M) Testando coordenador sobre SC.\n"); 

I* espero resposta *1 

read(coord_sock„tok,1); 

printf("\n(M) Resposta coord Byte - %d\n.",tok[0]); 

if (tok[0]) 

/* aloco hipercubo com "numero" processadores para pid */ 	 indice - 0; 
1* retorno um numero positivo se operacao OK 	 */ 	 for ( i - m*tl ; i <- (((m+2) . t1) - 1) ; i++ ) 

int aloc_ok; 	 /* atualizo array para enviar remota */ 
int bit_ok; 
int i,j,h,t2,m,dim, pot; 	 alocados[indice].proc - i; 
float tl; 	 alocadosfindice] .pid - pid; 
int set - 0; /* gray code que estou usando */ 	 indice++; 
int aux_tl,indice; 

/' testo se existem processadores disponiveis */ 

if (numero > NUM_PROC-p_aloc) return FALSE; 

1* disparo procura remota */ 

lista_MGCM.alocadolset] - 1; 
lista_MGC[il.processolset) - pid; 
p_aloc+-1; 

/. nos outros sets pelo indice .1 

for ( 	; j< (grays/2) ; j++) 
token[0] - 1; 	 for (h-O ; h< NUM_PROC ; h++ ) 
token[1) - numero; 	 if ( lista_MGC[l).node[set) -- 
token(2) - pid; 	 lista_MGCfhl.node01 ) 
token(3) - 0; 	 { 

lista_MGC(111.alocadolj] - 1; 
printf("Envio num - %d pid - %d para alocar t\n", 	 lista_MGC(11).processo)j1 - pid; 

token[1],token[21); 

write(slave_sock,token,3); 

1* encontro menor dimensao de cubo que contenha */ 
/* "numero" processadores 	 */ 

dim - 0; 	 if (tok(0]) 
t l - 1 ; 

printf("\nLocal alocou legal (pid-%d) 
	

!!\n",pid); 
while ( tl < numero ) 

/* aviso escravo que aloquei */ 
dim++; 
tl .- 2; 	 token[0] - 1; 

write(slave_sock,token.1); 

aux_t1 - tl; 	 /. envio lista de procs aloc para remoto atualizar */ 

1* procuro menor "m" que satisfaca a equacao MGC */ 	 printf("\n Envio lista procs alocados para 
remoto !!!\n"); 

set - 0; 
aloc_ok - 0; 	 for (j-0 ; j< numero ; j++ ) 

while( (set< (grays/2) )&&(!aloc_ok) 	 token(0) - alocadosfjj.proc; 
token(1) - alocados01.pid; 

m - 0; write(slave_sock,token,2); 
tl - aux_t1; 
tl/-2; 
aloc_ok - 0; 

else 
while ( 	((((m+2).t1)-1) < NUM_PROC) no !(aloc_ok) 

printf("\nLocal NAO alocou legal (pid-%d) I(I\n",pid); 
bit_ok - 1; 
t2 - m'tl; 	 /* aviso escravo que nao aloquei ./ 
while ( (t2 <- (((m+2).t1)-1)) && (bit_ok) ) 

token(0) - 0; 
if ( lista_MGC1t2).alocadolset] != 0 ) 	 write(slave_sock„token,1); 

bit_ok - 0; 
t2++; 

I" recebo ok ou negado do remoto ./ 

if ( bit_ok ) 	 read(slavesock,tok,1); 
aloc_ok - 1; 

else 	 if (tok[01) 
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aloc_ok - 1; 
printf("\nRemoto encontrou !!!\n"); 

/* recebo lista de procs alocados pelo remoto para */ 
/* atuallzacao 
	 ./ 

printf("\n Recebo lista procs alocados remoto !!!\n"); 

for (j-0 ; j< numero ; j++ ) 

read(slave_sock,t0k,2); 
alocados)jJ.proc - tok101; 
alocados(j).pid 	tok111; 

/* atualizo estrutura local */ 

for ( i - 0; 1 < numero ; i++ ) 
1 
lista_MGC1alocados111.proc1.alocadolset1 	1; 
lista_MGC[alocados[11•proc].processolset1 

alocados[il.pid; 

/* nos outros sets pelo indite */ 

for ( j-0 ; j< grays/2 ; j++) 
for (h-0 ; h< NUM_PROC ; h++ ) 

if ( lista_MGC[alocados[1].proc]. 
node(set) -- 
lista_MGC[h].nodelj] ) 

1 
lista_MGC(111.alocadoljl - 1; 
lista_MGC1h).processolj1 - 

alocados111.pid;  

void MGC_gera_brgc(array) 

int 	array; 

int 1,n; 
int proc - NUM_PROC; 
int ind_e,ind_1; 
unsigned char pot; 

/* inicializo */ 

*(array+proc-2) 	0; 
"(array+proc-1) - 1; 
n - 2; 
pot - 1; 

for ( 1-1 ; 1 < GRAU_CUBO ; i++) 

potc<-1; 
ind_l - proc-n; 
ind_e - proc - n * 2; 

while( ind_l < proc ) 

if ( ind_l % 2 -- 0 ) 

if ( ft[i] 	0 ) 
1 

*(array+ind_e) - *(array+ind_1)<<1; 
ind_e++; 
*(array+ind_e) - (*(array+ind_1)<<l)+1; 
ind_e++; 

else 

.(array+ind_e) - *(array+ind_1); 
ind_e++; 

else 
	

*(array+ind_e) - (*(array+ind_1)Ipot); 
printf("\nRemoto NAO encontrou !!1\n"); 
	

ind_e++; 

/* libero coordenador - secao critica ./ 
else 

printf("\nLibero secao critica !!!\n"); 
token[0) - V; 
write(coord_sock,token,1); 

return(aloc_ok); 

int MGC_dealoc ( pid 

int pid; 

/* libero processadores alocados pelo processo pid */ 
/* retorno numero de processadores desalocados */ 
/* tenho que desalocar em todos os sets */ 

int 1,j; 
int pid_ok - 0; 
int tempi =0 ; 

1. envio pid para nodo remoto */ 

token10) - 2; 
token111 - pid; 
tokenI21 - 0; 

printf("Envio pid para remoto desalocar - %d !\n", 
token[11); 

write(slave_sock,token,S); 

/* nao preciso esperar resposta ./ 

for ( i - 0 ; 1 < NUM_PROC ; i++ ) 
for ( j-0 ; j< (grays/2) ; j++ ) 

if ( lista_MGC)11.processoM1 	pid ) 

lista_MGC(11.alocado(1) - 0; 
lista_MGC111.processolj1 - 0; 
templ++; 
1  

if ( ft[i] 	0 ) 
1 

*(array+ind_e) - (*(array+ind_1)«1)+1; 
ind_e++; 
.(array+ind_e) - *(array+ind_1)<<1; 
ind_e++; 

1 
else 

*(array+ind_e) - 
(*(array+ind_1)1pot); 

ind_e++; 
.(array+ind_e) 
	

*(array+ind_1); 
ind_e++; 

) 

int MGC_fat(n) 

int n; 

I* calculo recursivamente o fatorial de n */ 

if ( n--1 
return(1); 

else 
return(n.mGc_fat(n-1)); 

1 

A-2.1.5 mgc_par_S.c 
p_aloc-- tempi/(grays/2); 
pid_ok-- templ/(grays/2); 

if ( tempi > 0 ) 
return(TRUE); 

else 
return(FALSE); 

/. Algoritmo MGC - Versao Distribuida */ 
I* By De Rose (ESCRAVO) 	 */ 

'define GRAU_CUBO 8 
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•define NUM PROC 256 	 tok101 	0; 
read(master_sock,tok,3); 

finclude <sys/types.h> 
finclude <sys/socket.h> 	 I° processo mesangem ./ 
finclude <netinet/in.h> 
finclude <stdio.h> 	 switch( tok(01 ) 
finclude <netdb.h> 
finclude <string.h> 	 case 1: 

	
I• efetuo alocacao •/ 

•define SOCKET_M 2222 I" numero socket que conecta 0/ 

/• com o escravo 
	 0/ 

'define SOCKET_C 2221 /* numero socket que conecta 0/ 

/* com o coordenador 	0/ 

'define P 1 

*define TRUE 	1 
(define FALSE 	0 

/• prototipos •/ 

printf("\n(S) Chegou pedido Aloc III\n"); 

/. acerto parametros ./ 

numero 	tok111; 
pid - tok(2); 

ret_code - MGC_aloc(numero,oid); 

if (ret_code > 0) 

int Criosock_bind_aceito (); I .  parametros: porta 
int Criosock conecto(); 	/* parametros: maquina e 

/• porta 

*/ 	 orintf(*\n(S) 	Aloquei 
*/ 	 processadores.\n",ret_code); 
./ 	 token(01 - 1; 

write(master_sock,token,1); 
int 	MGC_aloc 	(); 
int 	MGC_dealoc (); 

/• int numero , 
/. int pid 

int pid 0 / 
./ tacc_enstra(); 

void MGC_init 	(); /* void ./ 

void MGC_mostra (); /• void •/ else 

void MGC_gera_brgc(); /• int • array •/ printf("\n(S) 	Alocacao falhou it!\n"); 
int 	MGC_fat(): /• int n token[0] - 0; 

write(master_sock,token,1); 
/. variaveis globais •/ 1 

int master_sock,coord_sock; 
int arg; 
unsigned char token(3); 
unsigned char tok131; 
int numero; 

struct nodo_MGC ( 
int nodeINUM_PROCI; 
int processoINUM_PROCI; 
int alocadoINUM_PROCI; 
1 ; 

struct nodo_alocado ( 
int proc; 
int pid; 

; 

struct nodo_MGC 	lista_MGC 	(NUM_PROC1; 
struct nodo_alocado alocados1NUM_PROC1; 
int ft(GRAU_CUB01; 

int p_aloc - 0; /• processadores ja alocados 	./ 

int grays; 	/• numero de gray codes utilizados ./ 

/* argv(11 - maquina onde se encontra o mestre 	0 / 

/• argv)21 - maquina onde se encontra o coordenador 0/ 

main(argc,argv) 

int argc; char *arovIl; 

int ret_code; 
int pid,end,j; 

token(0) - 0; 

/. aceito cenexao do mestre */ 

master_sock - criosock_bind_aceito(SocKET_M); 

I* tento conexao com o coordenador */ 

coord_sock - Criosock_conecto(argv(11,SOCKET_C); 

printf("\n(S) Conexao estabelecida !!!\n"); 

mGC_init(); 

printf("\n(S) Codigos Inicializados !!(\n"); 

1. atendo pedidos do mestre •/ 

end - 0; 

while (!end) 

printf("\n(S) Espero mensagem.\n");  

break; 

case 2: 	/. efetuo desalocacao "/ 

printf("\n(S) Chegou pedido Desaloc !!!\n"); 

pid - tok111; 

ret_code - MGC_dealoc(pid); 

if (ret_code > 0) 

printf("\n(S) Desaloquei (%d) 
processadores.\n",ret_code); 

token(01 - 1; 
write(master_sock,token,1); 
1 

else 

printf("\n(S) Desalocacao falhou !!(\n"); 
token[01 - 0; 
write(master_sock,token,1); 
1 

break; 

case 3: 	/ 0  corto conexao, saindo do loop ./ 

end - 1; 
printf("\nSai do Loop (mesg 3) !!!\n"): 

mcc_mostra (); 

1 

/ 0  fecho sockets 0 / 

close(master_sock); 
close(coord_sock); 

printf("\n(s) Corto Conexao.\n"); 
1 

int Criosock_bind_aceito(porta) 
int porta; 

1 
struct sockaddr_in server; 
int hand; 
int flag - 1; 

/. crio socket */ 

if ( (hand - socket(AF_INET, SOCK_STREAH. 0)) < 0 ) 

perror("Opening stream socket"); 
exit(1); 
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MGC_fat(GRAU_CUB0-(GRAU_CUB0/2)) ); 
setsockopt(hand,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,(char ") 	 p_aloc 0; 

&flag,sizeof flag); 

/* faco bind ./ 

server.sin_family - AF_INET; 
server. sin_addr. s_addr - INADDR_ANY; 
server.sin_port - porta; 

if (bind(hand,(struct sockaddr *) &server, 
sizeof(server)) < 0) 

for ( j- grays ; j< (grays) ; j+ -2 ) 

1* inicializa ft */ 

masc - 1; 
dist - j; 
for (1-0 ; f < GRAU_CUBO; i++) 

((dist)&(masc)); 
masc<<- 1; 

perror("Binding stream socket"); 
exit(1); 

MGC_gera_brgc(l_brgc(j/2I); 

/* listen especifica o numero de conexoes possiveis */ 

listen(hand,1); 	 for ( 	0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
for (j -0 ; j< (grays/2) ; j++) 

/* accept extrai primeira conexao da lista de ./ 
/* conexoes pendentes 	 "/ 	 lista_MGC(ii.nodelfl - l_brgc[j1(11; 

lista_MGCfi).alocado[jf - 0; 
hand - accept(hand, (struct sockaddr *) 0, (int 5 ) 0); 	 lista_MGC(i).processo(j1 	0; 

if (hand -- -1) 

perror("accept"); 	 void MGC mostra() 
exit(1); 

/* mostra lista MGC */ 

return(hand); 	 int i,j; 

printf("\n 	Lista MGC\n\n"); 
int Criosock_conecto(host,porta) 	 for ( 1 - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
char "host; 
int porta; 	 printf(" )%2d) 	p: %2d 	a:%2d 	", 

lista_MGC[ihnode[0],lista_MGC[il.processo[0], 
lista_MGC(il.alocadolOI); 

int hand; 
int flag - 1; 	 for (j-1 ; j< (grays/2) ; j++ ) 

printf("%2d(%d) ",lista_MGC11).nodelj), 
struct sockaddr_in server; 	 lista_MGC111.alocado(j)); 
struct hostent "hp, .gethostbyname(); 

printf("\n"); 
/* crio socket "/ 

if ( (hand - socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0 ) 	 printf("\n\t %d processadore(s) alocado(o).\n",p_aloc); 
} 

perror("Opening stream socket"); 
exit(1); 	 int MGC_aloc 	( numero , pid ) 

setsockopt (hand,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR, (char .) 
&flag,sizeof flag); 

/. tento conexao com maquina remota ./ 

int numero, 
pid; 

/* aloco um hipercubo com "numero" processadores ./ 
/. para pid; retorno um numero positivo se a ./ 
/. operacao obter sucesso 

server.sin_family - AF_INET; 
if ( (hp 	(struct hostent .) gethostbyname(host)) 	 int aloc_ok; 

-- 0) 	 int bit_ok; 
int f,j,h,t2,m,dim, pot; 

fprintf(stderr,"%s: unknownhost\O", host); 	 float tl; 
exit(2); 	 int set - 0; /. gray code que estou usando ./ 

int aux_tl,indice; 
bcopy( (char .)hp->h_addr, (char .)&server.sin_addr, 

hp->h_length); 	 /* encontro menor dimensao de cubo que contenha ./ 
server.sin_port - porta; 	 /. "numero" processadores 	 '/ 

if (connect(hand, (struct sockaddr .) &server, 	 dim - 0; 
sizeof(server)) < 0) 	 tl - 1; 

perror("connect"); 	 while ( tl < numero ) 
exit(1); 

dim++; 
tl *- 2; 

return(hand); 	 1 

aux_t1 	tl; 
/. rotinas MGC ./ 

I. procuro menor "m" que satisfaca a equacao MGC ./ 
void MGC_init() 

set - 0; 
/* inicializa lista MGC ./ 	 aloc_ok - 0; 

typedef int GCINUM_PROCI; 	 while( (set< (grays/2) )&&(!aloc_ok) ) 
GC l_brgoINUM_PROCI; 
int i,j; 	 m - 0; 
int dist,masc; 	 tl - aux_t1; 

t1/-2; 
aloc_ok - 0; 

grays - MGC_fat(GRAU_CUBO) / ( MGC_fat(GRAU_CUB0/2) 
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while ( 	((((m+2)•t1)-1) < NUM_PROC) 63 !(aloc_ok) ) 
/* verifico se mestre alocou •/ 

bit_ok - 1; 
t2 - m.t1; 	 read(master_sock,tok,1); 
while ( (t2 <- (((m+2)•t1)-1)) && (bit_ok) ) 

if (tok101) 
if ( lista_MGC[t21.alocadolsetl !- 0 ) 

bit_ok - 0; 	 printf("\nMestre encontrou 111\n"); 
t2++; 

/. recebo lista de procs alocados pelo remoto •/ 
/• para atualizacao 	 */ 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

set++; 
1 

set--; /* acertar set, executou uma vez a mais •/ 

/* caso encontrado "m", aloco processadores em todos ./ 
/* os sets 	 •/ 

if ( aloc_ok ) 

/* faco consulta a coordenador - secao critica •/ 

token101 - P; 
write(coord_sock,token, 1); 

printf("\n Recebo lista procs alocados 
remoto !!!\n"); 

for (j-0 ; j< numero ; j++ ) 
1 
read(master_sock,tok,2); 
alocados01.proc - tok[01; 
alocadosljl.pid - tok111; 

/. atualizo estrutura local •/ 

for ( i - 0; i < numero ; i++ ) 

lista_MGC1alocados[il•prockalocadolset1 - 1; 
lista_MGClalocados[il•prockprocessolset] - 

alocados(i1.pid; 

/* nos outros sets pelo indice •/ 
printf("\n(S) Testando coordenador sobre SC.\n"); 

for ( j-O ; j< grays/2 ; j++) 
/. espero resposta 5 / 	 for (h-O ; h< NUM_PROC ; h++ ) 

if ( lista_MGC[alocadosfil.procl. 
read(coord_sock,tok,1); 	 nodelset1 -- 

lista_MGC[hl.node01 ) 
printf("\n(S) Resposta coord Byte - %d\n.",tok[01); 	 1 

lista_MGcrlikalocado01 - 1; 
if (tok[01) 	 lista_MGC[h1.processo01 - 

alocadoslikpid; 
indice - 0; 

for ( i - m.t1 ; 	(((m+2).t1)-1) ; i++ ) 
	

1 
else 

/• atualizo array para envier remoto •/ 
	

printf("\nMestre NAO encontrou !!!\n"); 

alocadoslindicel.proc - i; 	 return(FALSE); 
alocadoslindice] .pid - pid; 
indice++; 

lista_MGC(ikalocado[set1 - 1; 
lista_MGClikprocessofset) - pid; 
	 int MGC_dealoc ( pid ) 

p_aloc+-1; 
int pid; 

/. nos outros sets pelo indice */ 
/* libero processadores alocados pelo processo pid ./ 

for ( j-0 ; j< (grays/2) ; j++) 
	

/* retorno numero de processadores desalocados 	./ 

	

for (h-0 ; h< NUM_PROC ; h++ ) 
	

/• tenho que desalocar em todos os sets 	 ./ 
if ( lista_MGCriknodelset1 -- 

	

lista_MGC1/11.node(j1 ) 
	

int i,j; 
int pid_ok - 0; 

lista_MGC1h1.alocado01 - 1; 	 int tempi -0 ; 

	

lista_MGc1111.processoljl 	pid; 
for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

for ( j-0 ; j< (grays/2) ; j++ ) 
if ( lista_mGClikprocesso(j) 	pid ) 

1 
lista_MGC1i1.alocadolji - 0; 
lista_MGClikprocesso01 - 0; 

if (tok101) 	 templ++; 
1 
printf("\n(S) Local alocou legal (pid-%d) !!!\n",pid); 

p_aloc-- templ/(grays/2); 
/• envio lista de procs alocados para remoto •/ 	 templ/(grays/2); 

atualizar 	 •/ 

printf("\n Envio lista procs alocados para remoto 
!\n"); 

for (j-0 ; j< numero ; j++ ) 

token101 - alocadosIjkproc; 
tokenI11 - alocados1j1.pid; 
write(master_sock,token,2); 

if ( tempi > 0 ) 
return(TRUE); 

else 
return(FALSE); 

1 

void MGC_gera_brgc(array) 

int • array; 

return(aloc_ok); 	 int i,n; 
1 	 int proc - NUM_PROC; 

else 	 int ind_c,ind_1; 
1 	 unsigned char pot; 
printf("\n(S) Local NAO alocou legal (pid-%d) 

!!!\n",pid); 	 /• inicializo •/ 



•(array+proc-2) - 	0; fdefine P 	1 
•(array+proc-1) - 	1; fdefine V 	2 
n - 2; (define EOT 

/* com o coordenador 	 •/ 

0 
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pot - 1; 
fdefine TRUE 	1 

for ( i-1 ; i < GRAU_CUBO ; i++) 
	

fdefine FALSE 	0 

pot«-1; 
	

/* prototipos 
ind_l - proc-n; 
ind_e - proc - n * 2; 
	

int Criosock_conecto(); 	/• envio maquina escravo */ 
/* e porta, retorna hand */ 

while( ind_l < proc ) 
( 	 int TC_sub_collapse(); /* int n,int k,int pre_level, */ 
if ( ind_l % 2 -- 0 ) 	 /. int pre_step,char •mast, 	*/ 

I 	 /• int pid 	 ./ 

if ( ft(11 	0 ) 	 int TC_R(); 	 /• char • masc,int i 	 •/ 

I 	 int TC_aloca_sub(); 	/* char masc,int grau,int pid */ 
.(array+ind_e) - .(array+ind_1)<<1; 	 int TC_aloca_todo(); 	/* int pid 	 .7 

ind_e++; 
*(array+ind_e) - (* (array+ind_1) <<l) +1; 	 int TC_aloc 	(); 	/* int numero , int pid •/ 

_ lot TC_dealoc (); ind_e++; 	 /* int pid 	 ./  
1 	 void TC_init 	(); /• void 	 ./ 

else void TC_mostra (); ./ 

I 	
/• void 

*(array+ind_e) - *(array+ind_1); 	 void TC_inc_bit(); /* int pos 	 •/ 

ind_e++; void TC_seta_bit(); I* int pos,int val 	./ 
_ _lebit(); 	/* int pos •(array+ind_e) - (*(array+ind_1)Ipot); 	 lot TC 	 •/ 

ind_e++; 	 _p int TCrocura(); /* int * bits,int pid ./ 
lot TC_pertence(); 1 	 /* int • bits,int i 	'V 

else 
	

/. dados globais TC */ 

if ( ft 1i) -- 0 ) 	 struct nodo_TC f 
int processo; 

.(array+ind_e) - (*(array+ind_1)<<1)+1; 	 int alocado; 
ind_e++; 	 1; 
*(array+ind_e) - .(array+ind_1)<<1; 
ind_e++; 	 struct nodo_TC lista_TCINUM_PROC1; 

int contIGRAU_CUB01; /* 0-3 */ 
else 

int slave_sock,coord_sock; 
*(array+ind_e) - 	 int arg; 
(*(array+ind_1)Ip0t); 	 unsigned char token[31; 

ind_e++; 	 unsigned char tokI3I; 
•(array+ind_e) - •(array+ind_1); 
ind_e++; 	 int p_aloc - 0; 	 /• processadores ja alocados */ 

1 
ind_1++; 	 1• argv111 - maquina onde se encontra o escravo 	./ 

1. argv12) - maquina onde se encontra o coordenador ./ 
n*-2; 

} 	 main(argc,argv) 

int argc; char *argv11; 
int MGC_fat(n) 

unsigned int i; 
int n; 	 struct timeval 	tp; 

struct timezone 	tz; 
/* calculo recursivamente o fatorial de n */ 	 double 	 trip, 

tempo_inicial, tempo_final, 
if ( n--1 ) 	 tempo_total; 

return(1); 	 int numero; 
else 	 int ret_code; 

return(n*MGC_fat(n-1)); 
7. inicializo socket */ 

token(01 - 0; 

A-2.1.6 tc_par_M.c 

/* Algoritmo tc - Versao Distribuida •/ 
/* By De Rose processo MESTRE 	*/ 
/* 	VERSAO PRELIMINAR 

•define NUM_PROC 16 

(include <sys/types.h> 
(include <sys/socket.h> 
•include <netinet/in.h> 
(include <stdio.h> 
•include <netdb.h> 
((include <string.h> 
((include csys/time.h> 

(define SOCKET_S 2222 7. numero da porta que conecta 4 / 

	

/. com o escravo 	 *7 
Idetine SOCKET_C 2223 /• numero da porta que conecta */  

/* peco conexao SOCKET_C para o coordenador *I 
/* que ja espera 	 ./ 

coord_sock - Criosock_conecto(argv11),SOCKET_C); 

/* peco conexao SOCKET_S para o escravo que ja espera */ 

slave_sock - Criosock_conecto(argv)21,SOCKET_S); 

/• conexao com escravo estabelecida */ 

printf("\n(M) Comunicacao estabelecida !!!"); 

buddy_init(); 

/• pego tempo initial •/ 

gettimeofday ( .stp, ftz); 
tmp 	- tp.tv_usec; 
tempo_inicial - ( top / 1000000) + tp.tv_sec; 

/. Efetuo Alocacao ./ 

TC_init(); 



ret_code - TC_aloc(2,1); 

if (ret_code > 0) 	 /. rotinas tc */ 
printf("\n(M) Aloquei os processadores."); 

else 	 int TC_R(masc,i) 
printf("\n(M) Alocacao falhou !!!"); 

TC_mostra(); 

ret_code TC_dealoc(1); 

if (ret_code > 0) 
printf("\n(M) Desaloquei os processadores."); 

else 	 unsigned int b,C; 
printf("\n(M) Desalocacao falhou. Pid nao encontrado 	int p,m; 

TC_mostra(); 
	

if (i>GRAU_CUB0-2) 
return(FALSE); 

/. pego tempo final ./ 
1. salvo bit 0 de a em b */ 

gettimeofday ( &tp, &tz); 
tmp 	- tp.tv_usec; 	 b - *(masc); 
tempo_final - ( tmp / 1000000) + tp.tv_sec; 	 b &- 1; 
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unsigned int .masc; 
int i; 	' 

/. efetuo a operacao R(rotate) a partir do bit i do 
/. byte enderecado por a: o bit mais significativo 
/* de "(mast) e' o bit 0, o menos significativo 0 7 

/. calculo diferenca */ 

tempo_total tempo_final - tempo_inicial; 
printf("\n(M) Tempo total %f\n",tempo_total); 

/* desativo escravo */ 

printf("\n(M) Desativo escravo."); 

tokenfO) - 3; 
write(slave_sock,token,1); 

/* desativo coordenador "1 

printf("\n(H) Desativo coordenador."); 

token(0) - EOT; 
write(coord_sock,token,1); 

/* fecho sockets */  

if (i>0) 
1 
/* efetuo mascara "I 

c 	*(masc)>>(GRAU_CUBO- i); 
C 	(GRAU_CUBO-i); 

/* efetuo deslocamento "/ 

*(masc) >>- 1; 

/. recoloco bit 0 ./ 

p- (int) pow( (double) 2, (double) ((GRAU_CUB0-1)-i)); 

if (b) 
"(masc) 1- p; 

else 
.(masc) &- 255 - p; 

close(slave_sock); 	 / 5  recoloco mascara 5 / 
close(coord_sock); 

printf("\n(M) Cortei conexao !!!\n"); 

int Criosock_conecto(host,porta) 
char "host; 
int porta; 

b - (int) pow((double)2,(double)(GRAU_cuB0-1)); 
for ( m-0 ; m<i ; m++) 

{ 
I" acerto bits mais significativos de "masc ./ 
/. em c estao os i bits mais significativos "/ 
I. a serem copiados para masc 	 "/ 

if ( (c&b) > 0 ) 
"(mast) I- (cob); 

struct sockaddr_in server; 	 else 
struct hostent *hp, .gethostbyname(); 	 .(masc) &- 255-b; 
int hand; 
int flag - 1; 	 b>>-1; 

/. trio socket ./ 
retuin(TRUE); 

if ( (hand 	socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0 ) 

perror("Opening stream socket"); 	 int TC_aloca_sub ( masc, grau , pid ) 
exit(1); 

setsockopt(hand,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,(char *) 
&flag,sizeof flag); 

/* tento conexao com maquina remota ./ 

unsigned int masc; 
int grau, 

pid; 

int i; 
int suc; 

server.sin_family - AF_INET; 	 /* conversao de mascara para bits ./ 
if ( (hp - (struct hostent .) gethostbyname(host)) 

0) 	 for ( i-0 ; i < GRAU_CUBO ; i++ ) 
if ( (masc & (int)pow((double)2,(double)i)) > 0 ) 

fprintf(stderr,"%s: unknownhost\O", host); 	 cont(i) - 0; 
exit (2) ; 	 else 

cont(i) - -1; 
bcopy( (char .)hp->h_addr, (char .)&server.sin_addr, 

hp->h_length); 	 I. vario alguns bits de coot Segundo sequencia bit *1 
server.sin_port - porta; 

for (i-0 ; i < (int) pow((double)2,(double) 
if (connect(hand, (struct sockaddr *) &server, 	 (GRAU_CUBO-grau)) ; i++) 

sizeof(server)) < 0) 

perror("connect"); 	 I. efetuo a procura "/ 
exit(I); 

suc - TC_procura(cont,pid); 
if ( suc ) 

return(hand); 	 return(TRUE); 
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/* retorna um numero positivo se a operacao for ./ 

TC_1nC_b1t(1); 
	

/. bem sucedida 	 •/ 

if ( TC_le_bit(1) 	2) 
unsigned int mascara; 

TC_seta_bit(1,0); 	 int i,k,n; 
TC_inc_bit(2); 	 int suc,dim,t1; 

int m,aloc_ok,bit_ok,t2; 
if ( TC_le_bit(2) 	) 

TC_seta_bit(2,0); 
TC_inc_bit(3); 

if ( TC_le_bit(3) 	2 ) 

TC_seta_bit(3,0); 
TC_inc_bit(4); 

/* testo se existem processadores disponiveis */ 

if (numero > NUM_PROC-p_aloc) return FALSE; 

/• encontro menor dimensao de cubo que contenha */ 
/. "numero" processadores 	 ./ 

dim - 0; 
tl - 1; 

	

if ( TC_le_bit(4) 	2 ) 
while ( tl < numero ) 

TC_seta_bit(4,0); 

	

TC_inc_bit(5); 	 dim++; 
tl 	2; 

if ( TC_le_bit (5) 

	

TC_seta_bit(5,0); 	 /* acerto variaveis TC */ 
TC_inc_bit(6); 

n - GRAU_CUBO; 
k - dim; 

1 
if (k--0) 

/* aloca primeiro nodo disponivel "/ 
return(FALSE); 

for ( i-0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 
if ( lista_TC[i].alocado 	0) 

int TC_dealoc ( pid ) 
lista_TC[i).alocado - 1; 

int pid; 
	

lista_TC[i].processo - pid; 
p_aloc++; 

/. libero processadores alocados pelo processo pid */ 	 return(TRUE); 
/* retorno numero de processadores desalocados 

	*/ 

int i; 	 return(FALSE); 
int pid_ok - 0; 

for ( 1 - 0 ; 1 < NUM_PROC ; i++ ) 	 if (k.-..n) 

	

if ( lista_TC[i].processo 	pid ) 
suc TC_Aloca_todo(pid); 

lista_TC(1.1.alocado - 0; 	 return(suc); 
lista_TC(i).processo - 0; 
pid_ok +- 1; 
p_aloc--; 	 /* primeiro procuro na primary tree - no nivel n-k */ 

f" algoritmo buddy */ 

return(pid_ok); 
	

/* procuro menor "m" que satisfaca a equacao buddy */ 

m - 0; 
void TC_init() 	 aloc_ok - 0; 

/* inicializa lista TC */ 	 while ( ((((m+1)*t1)-1) < NUM_PROC) aa !(aloc_ok) ) 

int i; 	 bit_ok - 1; 
t2 - m.t1; 

p_aloc - 0; 	 while ( (t2 	(((m+1)•t1)-1)) as (bit_ok) ) 

for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 	 if ( lista_TC[t2].alocado !- 0 ) 
bit ok - 0; 

	

lista_TC[i].processo - 0; 	 t2++; 
lista_TC(i).alocado - 0; 
1 

void TC_mostra() 

/* mostra lista TC */ 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

int i; 	 I" caso encontrado "m", aloco processadores */ 

printf("%d processadore(s) alocado(s).\n",p_aloc); 	 if ( aloc_ok ) 

printf("\n 	Lista TC\n\n"); 	 for ( 	m't1 ; 1 <- (((m+1).t1)-1) ; i++ ) 
for ( i - 0 ; i < NUM_PROC ; i++ ) 

printf(" (%2d) 	p: %2d 	a:%2d \n".i. 	 lista_TC(i).alocado - 1; 
lista_TC[i].processo,lista_TC)i).alocado); 	 lista_TC[11.processo - pid; 

p_aloc +- 1; /* mais um processador alocado 

int TC_aloc 	( numero , pid ) 
return(TRUE); 

int numero, 	 1 
pid; 

I" caso nao encontrado executo algoritmo c "I 

/• aloco numero processadores para processo pid •/ 
	

for ( i-n-k-1 ; i>-0 ; 	) 
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/• reinicializo mascara a cada nova interacao •/ 

mascara - 255; 	/• 	00000000 •/ 
mascara - mascara<<k; 	/• shift left •/ 
mascara a- 255; 

/• printf("Mascara: [%d) , ..\n",mascara); •/ 

for ( 1-0 ; i < NUM_PROC ; 1++ ) 

lista_TCli•alocado 	1; 
lista_TC[11.processo - pid; 
p_aloc++; 
1 

return(TRUE); 
if ( !TC_R(4mascara,i) ) 

printf("\nErro na operacao de rotate: )%d)  rot 
Pild) !!!\n",mascara,1); 	 void TC_inc_bit(pos) 

/• printf("Mascara: {td] !!!\n",mascara); 
	

int pos; 

suc - TC_aloca_sub(mascara,k,pid); 
	

int ex; 
if (suc) 
	

int I; 
return(TRUE); 

ex - 0; 
/• disparo remoto 5 / 	 for(i-0 ; i<GRAU_CUBO ; 1++) 

if (odd(i)) 	 if ( cont(i) 	-1 ) 

/• envio para escravo •/ 	 ex++; 
if (ex--pos) 

token(0) - mascara; 
token(1) - n; 	 cont(1)+-1; 
token121 	pid; 	 break; 
vrite(slave_sock,token,2); 	 1 
1 

else 

suc - TC_sub_collapse(n,k,1,0,amascara,pid); 
if (suc) 	 void TC_seta_bit(pos,val) 

return(TRUE); 
} 	 int pos, 

val; 
{ 

return(FALSE); 	 int ex; 
int i; 

int TC_sub collapse(n,k,pre_level,pre_step,masc,pid) 	 ex - 0; 
for(i-0 ; i<GRAU_CUBO ; i++) 

int n, 
k, 	 if ( contIi1 !- -1 ) 
pre_level, 
pre_step, 	 ex++; 
pid; 	 if (ex--pos) 

unsigned int •masc; 
cont(11 - val; 

int step,i; 	 break; 
int suc; 
unsigned int mascara; 

step - pre_step + 1; 
if (step >- k) 

return(FALSE); 	 int TC_le_bit(pos) 
else 

for ( i - pre_level ; i <- n-k-1 ; i++ ) 	 int pos;  
( 	 I 
mascara - .(masc); 	 int ex;  

int i; 
if ( ITC_R(&mascara,step+i) ) 
printf("\nErro na operacao de rotate: MI rot 

	
ex - 0; 

[kid] !!!\n",mascara,i); 
	

for(i-0 ; i<GRAU_CURO ; 1++) 

1• printf("Mascara: 115d) !!!\n",mascara); •/ 	 if ( cont[1) !- -1 

suc - TC_aloca_sub(mascara,k,p1d); 	 ex++; 
if (suc) 	 if (ex--pos) 

return(TRUE); 	 1 
return(cont[11); 

suc - TC_sub_collapse(n,k,i,step,smascara,pid); 
if (suc) 

return(TRUE); 
return(FALSE); 

return(FALSE); 	 1 

int Tc_procura(bits,pid) 
int TC_aloca_todo(pid) 

int • bits; 
int pid; 	 int pid; 
1 
/• tenta alocar todo o cubo compartilhado 	•/ 	 /• procuro todos os nodos com bits iguais aos •/ 
/• retorna positivo se ok, negativo se erro •/ 	 /• diferentes de -1: se todo subcubo livre, •/ 

/• aloco e retorno positivo. senao retorno -1 5 / 
int i; 

for ( 1-0 ; 1 < NUM_PROC ; 1++ ) 
if ( lista_TC[il.alocado -- 1 1 

return(FALSE); 

/• todos os nodos estao livres, efetuo alocacao •/ 

int 1; 

/• varro cada nodo contido no subcubo masc ./ 

for ( 1-0 ; i < NUM_PROC ; 1++ ) 
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if ( TC_pertence(bits,i) -- 1 ) 
/* variaveis globais */ 

/* nodo pertence ao sub_cubo masc ./ 

/* testo se sta livre 
	 5/ 

if (lista_TC111•alocado -- 1) 

/* nodo ocupado 
	5/ 

/* sub_cubo ocupado / 

return(FALSE); 

/* aloco nodos que pertencem ao sub_cubo 

for ( 1-0 ; 1 < NUM_PROC ; i++ ) 

if ( TC_pertence(bits,i) -- 1 ) 

/* aloco nodo */ 

int master_sock,coord_sock; 
int arg; 
unsigned char token[3]; 
unsigned char tok[3]; 
int numero; 

int p_aloc 	0; 	/* processadores ja alocados */ 

/* argv[1] - maquina onde se encontra o coordenador */ 

main(argc,argv) 

int argc; char *argvII; 

int ret_code; 
int pid,end; 

tokenI0] - 0; 

lista TClil.alocado - 1; 	 /* aceito cenexao do mestre */ 
lista_TC[i].processo - pid; 
p_aloc++; 	 master_sock Criosock_bind_aceito(SOCKET_M); 

/• tento conexao com o coordenador */ 

coord_sock - Criosock_conecto(argv[1],SOCKET_C); 
return(TRUE); 

printf("\n(S) Conexao estabelecida !!!"); 

int TC_pertence(bits,i) 	 /* inicializo algoritmo */ 

int • bits; 	 TC_init();  
int i; 

/* atendo pedidos do mestre 
/* verifico se nodo pertence a subcubo indicado */ 
/• nos bitsIGRAU_CUBOI: se pertencer retorno 1, */ 	end - 0;  
/* senao retorno negativo 	 ./ 

while (!end) 
int j; 

for ( j-0 ; j < GRAU_CUBO ; j++ ) 
if (bits(j) (- - 1) 

if ((i & (int)pow((double)2,(double)j)) I-
(bits(jI*(int) pow((double)2,(double)j)) ) 
return(FALSE); 

printf("\n(S) Espero mensagem."); 

tok[0] - 0; 
read(master_sock,tok,3); 

I* processo mesangem ./ 

switch( tok[0( ) 
return(TRUE); 

case 1: 	/• efetuo alocacao 

A-2.1.7 tc_par_S.c 

/. Algoritmo to - Versao Distribuida •/ 
/* By De Rose processo (ESCRAVO) 	./ 
/* 	VERSAO PRELIMINAR 	 */ 

*define NUM_PKOC 16 

!include <sys/types.h> 
!include <sys/socket.h> 
!include <netinet/in.h> 
!include <stdio.h> 
!include <netdb.h> 
!include <string.h> 

!define SOCKET!! 2222 /* numero da porta que conecta 5/ 

/* com o escravo 
tdefine SOCKET_C 2221 /• numero da porta que conecta 

/* com o coordenador 
	 5/ 

*define P 1 

'define TRUE 	1 
tdefine FALSE 	0 

/* prototipos ./ 

int Criosock_bind_aceito(); /* 
/. 

envio porta, 
hand 

recebo ./ 
•/ 

int Criosock_conecto(); /* envio maquina e porta */ 
/* recebo hand */ 

printf("\n(S) Chegou pedido Aloc !!"): 

/* acerto parametros */ 

numero - tok[1]; 

	

pid 	tok)2); 

ret_code - TC_aloc(numero,pid); 
if (ret_code > 0) 

printf("\n(S) Aloquei os processadores."); 
token(01 - 1; 
write(master_sock,token,1); 
TC_mostra(); 

else 

printf("\n(S) Alocacao falhou )!!"); 
token(0) - 0; 
write(master_sock,token,1); 

break; 

	

case 2: 	/* efetuo desalocacao 5 / 

printf("\n(S) Chegou pedido Desaloc M.); 

pid - tok(11; 

ret_code - TC_dealoc(pid); 

if (ret_code > 0) 

printf("\n(S) Desaloquei os processadores."); 
token(01 - 1; 
write(master_sock,token,1); 
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else 	 setsockopt(hand,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,(char *) 
&flag,sizeof flag); 

printf("\n(S) Desalocacao falhou !!!"); 
token(S) - 0; 	 /. tento conexao com maquina remota ./ 
write(master_sock,token,1); 

server.sin_family - AF_INET; 
If ( (hp - (struct hostent .) gethostbyname(host)) 

break; 	 -- 0) 

case 3: 	/. corto conexao, saindo do loop ./ 	 fprintf(stderr,"%s: unknownhost\O", host); 
exit(2); 

end 	1; 
printf("\nSai do Loop (mesg 3) !!!"); 	 bcopy( (char .)hp->h_addr, (char *)&server.sin_addr, 
TC_mostra (); 	 hp->h_length); 

server.sin_port - porta; 

if (connect(hand, (struct sockaddr •) &server, 
sizeof(server)) < 0) 

/. fecho sockets */ 
close(master_sock); 	 perror("connect"); 
close(coord_sock); 	 exit(1); 

printf("\n(S) Corto Conexao.\n"); 
return(hand); 

int Criosock_bind_aceito(porta) 
int porta; 	 I. rotinas tc 

struct sockaddr_in server; 
int hand; 
int flag - 1; 

/* crio socket */ 

if ( (hand - socket(AF INET, SOCK STREAM, 0)) < 0 ) 

perror("Opening stream socket"); 
exit(1); 

setsockopt(hand,soLsoCKET,SOREUSEADDR,(char *) 
&flag,sizeof flag); 

/. faco bind ./ 

server.sin_family - AF_INET; 
server. sin_addr. s_addr - INADOR_ANY; 
server.sin_port - porta; 

if (bind(hand,(struct sockaddr *) &server, 
sizeof(server)) < 0) 

perror("Binding stream socket"); 
exit(1); 

/* listen especifica o numero de conexoes posstveis */ 

listen(hand,1); 

/* accept extral primeira conexao da lista de */ 
/* conexoes pendentes 	 "I 

hand - accept(hand, (struct sockaddr .) 0, (int *) 0); 

if (hand -- - 1) 
perror("accept"); 
exit(1); 

return(hand); 

int Criosock_conecto(host,porta) 
char *host; 
int porta; 

int hand; 
int flag - 1; 

struct sockaddr_in server; 
struct hostent .hp, *gethostbyname(); 

/* crio socket ./ 

if ((hand - socket(AF_INET, SOcK_sTREAM, 0)) < 0 ) 

perror("opening stream socket"); 
exit(1); 
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A-2.2 Algoritmos para Transputers 

Neste anexo é apresentado urn exemplo de como fica a implementacao 
das versoes paralelas dos algoritmos de alocac5o de processadores em Transpu-
ters. 

0 arquivo dist .cfg é utilizado para configurar a alocacdo dos pro-
cessos mestre e escravo na placa e indicar como devem ser conectados. 

Como as anicas diferencas em relacao ao codigo do anexo A-2.1 sao as 
chamadas as funcoes de comunicacao e as rotinas de tempo, foi incluido neste 
anexo apenas a implementacdo do algoritmo budy_par para exemplificar estas 
alteracoes. 

A unidade de tempo medida pelas versoes paralelas para a placa Trans-
puter é tick's de CPU do processador mestre. A conversdo para centesimos de 
segundo é feita atraves da divisdo deste valor por 156,25 (1 tick de CPU de um 
processador Transputer rodando em baixa prioridade equivale a 64x10 -6  segun-
dos). 
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A-2.2.1 dist.cfg 

Processor Host 
Processor Root 
Processor P1 

Wire ? Host101 Root101 
Wire ? Root121 P1111 

Task Iserver Ins-1 Outs-1 
Task Filter 	Ins-2 Outs-2 Data-10K 
Task master 	Ins-3 Outs-3 File-"master.b8" Data-500K 
Task slave 	Ins-2 Outs-2 File ■"slave.b8" Data -500k 
Task mux 	Ins-2 Outs-2 File-"mux.b8" 	Data-500k 
Task coord 	Ins-1 Outs-2 File■ "coord.b8" Data-500k 

Connect ? Iserver101 Filter101 
Connect 	Filter101 	Iserver101 
Connect ? Filter(11 	master111 
Connect ? master111 Filter111 
Connect ? slave101 	master101 
Connect ? master/0J slave101 
connect ? master121 mux101 
Connect 	coord101 	master[2] 
Connect ? slave111 	mux(1) 
Connect ? coordjij 	slave[1] 
Connect ? mux101 	coord(01 

Place Iserver Host 
Place Filter Root 
Place master Root 
Place slave 	P1 
Place coord 	P1 
Place mux 	P1 

A-2.2.2 coord.c 

/* Esqueleto para implementacao distribuida 
/* dos algoritmos de alocacao 	By De Rose •/ 
/* Coordenador da secao critica (TRAM) 
	•/ 

if (FD_ISSET(slave_sock, aread_socket)) 

/. recebi comunicacao do escravo •/ 

printf("\n(C) Recebi comunicacao SLAVE."); 

end 	respondo_mesg(slave_sock); 

int respondo_mesg(hand) 
int hand; 

unsigned char token111; 
unsigned char tok121; 
int end; 

token[01 - 0; 
end - 0; 

/* recebo mensagem ./ 

tok101 - tok111 	0; 
chan_in_byte(stokI01,in_ports(01); /* operacao •/ 
chan_in_byte(atok[11,inportsf01); /* maquina */ 

/* processo mesangem ."/ 

switch(tok(01) 

case P: printf("\n(C) Recebi oper P."); 
semafor -- 1; 
if (semafor >- 0) 

/" return OK */ 
token101 - 1; 
1 

else 

I. return NO */ 
token(0) - 0; 

I. envio mensagem ./ 

chan_out_byte(token101,out_port(tok[1]1); 
break; 

()include <stdio.h> 	 case V: /. operacao V */ 
()include <chan.h> 

printf("\n(C) Recebi oper V."); 
tdefine P 1 	 semafor - 1; 
()define V 2 	 break; 
()define EOT 0 

prototipos */ 

int respondo_mesg(); 

/* variaveis globais a/ 

int arg; 
int sel_ret; 
int semafor - 1; 

/* retorna hand a/ 

case EDT,: printf("\n(C) Recebi oper EOT."); 
end 	1; 

return(end); 

main(argc,argv,envp,in_ports,ins,out_ports,outs) 

int argc,ins,outs; 
char aargv11,*envp11; 
CHAN *in_ports11,*out_ports11; 
1 
int end; 

/• pooling entre as sockets de mestre e escravo a/ 

end - 0; 

while (lend) 
1 
/* faco select 

if 	if (FD_ISSET(master_sock, &read_socket)) 

/. recebi comunicacao do mestre */ 

printf("\n(C) Recebi comunicacao MASTER."); 

end - respondo_mesg(master_sock); 
1 

A-2.2.3 mux.c 

/* Esqueleto para implementacao distribuida */ 
/. dos algoritmos de alocacao 	By De Rose a/ 
/* Multiplexador de entradas (select TRAM) 	a/ 

()include <stdio.h> 
()include <chan.h> 
()include <sema.h> 
()include <thread.h> 

()define P 1 
()define V 2 
()define SOT 0 

I. variaveis globais "/ 

char buf110241; 
SEMA buf free; 	/. controle de acesso ao buffer 
CHAN "ain_p,...out_p; ,* ponteiros para as portas 

main(argc,argv,envp,inports,ins,out_ports,outs) 
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char "argv11,*envp11; 
int argc,ins,outs; 	 CHAN 5 in_ports11,.out_portsfj; 
char .argv11,*envp11;  
CHAN *in_ports11, h out_ports11; 	 unsigned int i; 
i 	 int 	tmp, i_tempo, f_tempo; 
extern void receive(); 	 int numero; 
int i; 	 int ret_code; 
sema_init(auf_free,1) 
in_p - out_ports; 	 token101 - 0; 

buddy_init(); 
/* crio as dues threads para ler as portas de ./ 
/* entrada 0 e 1 	 */ 

	
I* pego tempo inicial */ 

for(i-0; i<2; i++) 	 i_tempo - timer_now(); 
thread_create(receive,50*sizeof(int),1,i); 	 printf("Tempo inicial - %d.\n",i_tempo); 

/* Efetuo Alocacao */ 
void receive(i) 
int i; 	 ret_code - buddy_aloc(8,9); 

int msglen; 	 if (ret_code > 0) 
printf("\n(M) Aloquei os processadores."); 

for(;;) 	 else 
printf("\n(M) Alocacao falhou !!!"); 

/. recebo do canal i */ 
buddy_mostra(); 

chan_in_byte(amsglen,in_p[1]); 
sema_wait(6buf_free); /. protejo a secao critica 

chan_in_message(msglen,sbuf[01,1n_piril); 
chan_out_word(msglen,out_p101); 

/* envio na porta 0 5 / 

chan_out_message(msglen,&buf101,out_p101); 

sema_signal(&buf_free); 

A-2.2.4 master.c 

ret_code - buddy_dealoc(9); 

if (ret_code > 0) 
printf("\n(M) Desaloquei os processadores."); 

else 
printf("\n(M) Desalocacao falhou. Pid nao encontrado 

I!!"); 

buddy_mostra(); 

/* pego tempo final */ 

f_tempo - timer_now(); 
printf("Tempo final 	%d.\n",f_tempo); 

I" calculo diferenca */ 

printf("Mestre se despedindo !!!\n"); 
printf("Rodei por %d Tranputer ticks.\n",f_tempo-i_tempo); 

/* desativo escravo */ 

/* Algoritmo Buddy - Versao Distribuida TRAM * 	 printf("\n(M) Desativo escravo."); 
/* By De Rose 	processo MESTRE 
	 • / 

	
token101 - 3; 
chan_out_byte(token[01,out_port[0]); 

#define NUM_PROC 16 

finclude <stdio.h> 
tinclude <string.h> 
finclude <timer.h> 
#include <chan.h> 

#define P 1 
#define V 2 
#define EOT 0 

#define TRUE 
#define FALSE 

1 
0 

/* prototipos ./ 

lot 	buddy_aloc (); /* int numero , int pid */ 
int 	buddy_dealoc (); /* int pid */ 
void buddy_init (); /* void 5/ 
void buddy_mostra (); /* void */ 

/ 5  variaveis globais */ 

int arg; 
unsigned char token(31; 
unsigned char tok(3); 

struct nodo_buddy I 
int processo; 
int alocado; 

struct nodo_buddy lista_buddyINUM_PROC/21; 
struct nodo_buddy todo; / 5  controle de todo o cubo */ 
int p_aloc - 0; 	 /* processadores ja alocados ./ 

main(argc,argv,envp,in_ports„ins,out_ports,outs) 

int argc,ins,outs; 

/* desativo coordenador */ 

printf("\n(M) Desativo coordenador."); 
token101 - EOT; 
chan_out_byte(token101.0ut_port[2]);) 

/* rotinas buddy */ 

void buddy_init() 
[ 
/* inicializa lista buddy .1 
int i; 

p_aloc 0; 
todo.processo - 0; 
todo.alocado - 0; 

for ( i - 0 ; i < NUM_PROC/2 ; i++ ) 
f 
lista_buddyfil.processo - 0; 
lista_buddylif.alocado - 0; 
I 

void buddy_mostra I) 

/* mostra lista buddy */ 

int i; 

printf("\n 	Lista Buddy Local\n\n"); 
for ( 1 - 0 ; i < NUM_PROC/2 ; 1++ ) 

printf(" )%2d) 	p: %2d 	a:%2d \n",i, 
lista_buddylikprocesso, 
lista_buddyIi).alocado); 

printf("\nTodo cubo )%dI.",todo.alocado); 
1 

int buddy_aloc 	( numero , pid 1 



int numero, 
pid; 

/ 0  aloco um hipercubo com "numero" processadores •/ 
/" para pid 	 0 / 

retorno TRUE se a operacao obter sucesso 

int aloc_ok - 0; 
int bit_ok; 
int i,t1,t2,m,dim, pot; 

/" testo se existem processadores disponiveis 0 / 

if (todo.alocado) return FALSE; 

if (numero 	NUM_PROC) 

todo.alocado - 1; 
todo.processo - pid; 
return(TRUE); 

/. disparo procura remota ./ 

token(01 - 1; 
token[1.) - numero; 
token(2] - pid; 

printf("\n(M) Envio num - %d pid - %d para alocar !", 
token(1],token(21); 

chan_out_byte(token(01,out_port(0)); 
chan_out_byte(token111,out_port(0)); 
chan_out_byte(token)21,out_port101); 

/. vejo se local tem processadores disponiveis para ./ 
/. atender 	 "/ 

printf("\n(M) Resposta coord Byte - %d.",tok(0)); 

if (tok)01) 
for ( i - m.t1 ; i <- (((m+1) 0 t1)-1) 

lista_buddylii.alocado - 1; 
lista_buddy(i).processo - pid; 
p_aloc +- 1; 
1 

else 
aloc_ok - 0; 

1 

1 
else 

aloc_ok - 0; 
	

/* nao posso alocar local •/ 

if (tok(0() 
printf("\nLocal alocou legal (pid- 11x1) !!!",pid); 

else 
printf("\nLocal NAO alocou legal (pid-%d) !!!",pid); 

/• recebo ok ou negado do remoto "/ 

chan_in_byte(stok[0],inports(0)); 

if (tok[0]) 
{ 
aloc_ok - 1; 
printf("\nRemoto encontrou !!!"); 

1 
else 

printf("\nRemoto NAO encontrou !!!"); 

if (!aloc_ok) 	/0  local negou, pego ret code remoto ./ 
aloc_ok - tok(01; 
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if (numero < ((NUM_PROC/2)-p_aloc) ) 

/ 0  encontro menor dimensao de cubo que contenha "/ 
/ 0  "numero" processadores 

/" libero coordenador - 

printf("\nLibero Secao 
token[01 - V; 
token[1) - 0; / 0  null " 
chan_out_byte(token(0), 
chan_out_byte(token(1), 

secao critica ./ 

critica !!!"); 

out_port(21); 
out_port(21); 

dim - 0; 
t1. - 1; 

while ( tl < numero ) 

dim++; 
tl *- 2; 
1 

/* procuro menor "m" que satisfaca a equacao buddy "/ 

m - 0; 
aloc_ok - 0; 

while ( 	((((m+1)"t1) - 1) < (NUm_PRoc/2)) fifi !(aloc_ok)) 

bit_ok - 1; 
t2 - m"t1; 
while ( (t2 <- (((m+1)"t1)-1)) as (bit_ok) ) 

if ( lista_buddyit2).alocado !- 0 ) 
bit_ok - 0; 

t2++; 
) 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

/• caso encontrado "m", tento alocar processadores •/ 

if ( aloc_ok ) 

/* faco consulta a coordenador - secao critica ./ 

token(0) - P; 
token111 - 0; /* sou mestre •/ 
chan_out_byte(token10],out_port(21); 
chan_out_byte(token)11.outport[2]); 

printf("\n(M) Testando coordenador sobre sc."); 

/" espero resposta •/ 

chan_in_byteO5tok(0),in_ports[2]);  

return(aloc_ok); 
1 

int buddy_dealoc ( pid ) 

int pid; 

/ 0  libero processadores alocados pelo processo pid 
/• retorno numero de processadores desalocados 

	
0/ 

/. efetuo desalocacao remota "/ 

int i; 
int pid_ok - 0; 

if (pid 	todo.processo) 

todo.processo - 0; 
todo.alocado - 0; 
return(TRUE); 

/ 0  envio pid para nodo remoto •/ 

token[0] - 2; 
token[1] - pid; 
token(1) - 0; 

printf("\n(M) Envio pid para remoto desalocar - %d 
!",token(1)); 

chan_out_byte(token(0),out_port[0]); 
chan_out_byte(tokenf1),out_port(01); 
chan_out_byte(tokenI21,out_port(01); 

/. nao preciso esperar resposta •/ 
/. efetuo processamento local •/ 

for ( i - 0 ; i < (NUM_PROC/2) ; i++ ) 
if ( lista_buddy[i].processo 	pid ) 

lista_buddy(i).alocado - 0; 
lista_buddy(i).processo - 0; 
pid_ok +- 1; 
p_aloc --; 

if (pid_ok 5  0) 
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return(TRUE); 
else 

return(FALSE); 

A-2.2.5 slave.c 

/* Algoritmo Buddy - Versao Distribuida TRAM 
/* By De Rose processo (ESCRAVO) 

(define NUM_PROC 16 

•include <stdio.h> 
•include <string.h> 
•include <timer.h> 
'include <chan.h> 

•define P 1 

• enne TRUE 	1 
'define FALSE 	0 

/* prototipos */ 

int buddy_aloc 	(); /* int numero 	int pid *I 
int buddy dealoc (); /* int pid 	 ./ 

void buddy_mostra (); /* void 	 .1 
void buddy_init 	(); /* void 	 ./ 

/* variaveis globais ./ 

int arg; 
unsigned char token[3); 
unsigned char tok[31; 
int numero; 

struct nodo_buddy 
int processo; 
int alocado; 
); 

struct nodo_buddy lista_buddy(NUM_PROC/21; 

int p_aloc - 0; 	/* processadores ja alocados ./ 

main(argc,argv,envp,in_ports,ins,out_ports,outs) 

int argc,ins,outs; 
char *argv11,*envp(1; 
CHAN • in_ports(),*out_ports(); 

int ret_code; 
int pid,end; 

token(0) - 0; 
buddy_init(); 

/* atendo pedidos do mestre */ 

if (ret_code > 0) 

printf("\n(S) Aloquei os processadores."); 
token•01 - 1; 
chan_out_byte(token)0],out_port[01); 
buddy_mostra(); 

else 
1 
printf("\n(S) Alocacao falhou !!!"); 
token(OI - 0; 
chan_out_byte(token[0),out_port101); 
1 

break; 

	

case 2: 	efetuo desalocacao "/ 

printf("\n(s) Chegou pedido Desaloc !!!"); 

	

pid 	ta[l]; 

ret_code - buddy_dealoc(pid); 

if (ret_code > 0) 
1 
printf("\n(S) Desaloquei os processadores."); 
token101 .• 1; 
chan_out_byte(token(01,out_port[0)); 
1 

else 

printf("\n(S) Desalocacao falhou !!!"); 
token101 	0; 
chan_out_byte(token10],out_port[0)); 

break; 

	

case 3: 	/. corto conexao, saindo do loop */ 

	

end 	1; 
printf("\nsai do Loop (mesg 3) !!!"); 
buddy_mostra (); 

1* rotinas buddy "V 

void buddy_init() 

/* inicializa lista buddy */ 

int i; 

p_aloc - 0; 

for ( 	0 ; i < (NUM_PROC/2) ; i++ ) 

lista_buddy(i).processo - 0; 
lista_buddy(i).alocado - 0; 

void buddy_mostra() 

/* mostra lista buddy */ 

int i; 

end 	0; 

while (!end) 

printf("\n(S) Espero mensagem."); 

tokf01 - 0; 
chan_in_byte(Stok[0],in_portsf01); 
chan_in_byte(atok(1],in_ports101); 
chan_in_byte(atok[2],in_ports101); 

/* processo mesangem */ 

switch( tok10) ) 

case 1: 	/* efetuo alocacao a/ 

printf("\n(S) Chegou pedido Aloc !!!"); 

/* acerto parametros */ 

numero - tokll); 
pid - tok[21; 

ret_code - buddy_aloc(numero,pid);  

printf("\n 	Lista Buddy Local\n\n"); 
for ( 	NUM_PROC/2 ; 1 < NUM_PROC ; i++ ) 

printf(" (%2d) 	p: %2d 	a:%2d \n",i, 
lista_buddy[il•processo, 
lista_buddyli).alocado); 

int buddy_aloc 	( numero , pid ) 

int numero, 
pid; 

/* aloco um hipercubo com "numero" processadores 
/a para pid 
/* retorno TRUE se a operacao obter sucesso 

int aloc_ok; 
int bit_ok; 
int i,t1,t2,m,dim, pot; 
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I" testo se existem processadores livres "/ 	 lista_buddy[if.processo - 0; 
pid_ok +- 1; 

if (numero < ((NUH_PROC/2)-p_aloc) ) 	 p_aloc --; 

I" encontro menor dimensao de cubo que contenha "1 	 if (pid_ok > 0) 
/* "numero" processadores 	 ./ 	 return(TRUE); 

else 
dim - 0; 	 return(FALSE); 
tl 	1; 

while ( tl < numero ) 

dim++; 
ti 	2; 

/. procuro menor "m" que satisfaca a equacao buddy "/ 

m - 0; 
aloc_ok - 0; 

while ( ((((m+1)"t1)-1) c (NUM_PROC/2)) && !(aloc_ok)) 

bit_ok - 1; 
t2 m*t1; 
while ( (t2 <- (((m+1)*t1)-1)) f& (bit_ok) ) 

if ( lista_buddy(t2).alocado I.- 0 ) 
bit_ok - 0; 

t2++; 

if ( bit_ok ) 
aloc_ok - 1; 

else 
m++; 

/* caso encontrado "m", tento alocar processadores "/ 

if ( aloc_ok ) 

/* faco consulta a coordenador - secao critica */ 

token(01 - P; 
token[11 - 1; /* sou escravo */ 
chan_out_byte(token(OI,out_port(1)); 
chan_out_byte(token(11,out_port(11); 

printf("\n(S) Testando coordenador sobre SC."); 

/* espero resposta */ 

chan_in_byte(atok(0),in_ports)1)); 

printf("\n(S) Resposta coord Byte - %d.",tok(0)); 

if (tok(0)) 

for ( 1 - ni.t1 ; i <- (((m+1)"t1)-1) ; i++ ) 
{ 
lista_buddy(il.alocado - 1; 
lista_buddy(iI.processo 	pid; 
p_aloc +- 1; 

printf("\n(S) Local alocou legal (pid-%d) 
!!!*,pid); 

return(aloc_ok); 

) /* end if */ 
printf("\n(S) Local NAO alocou legal (pid-%d) !!!",p1d); 
return(FALSE); 

int buddy_dealoc ( pid ) 

int pid; 

/* libero processadores alocados pelo processo pid "/ 
I" retorno numero de processadores desalocados 	./ 

int i; 
int pid_ok - 0; 

/* efetuo processamento local "/ 

for ( i - 0 ; 1 < (NUm_PROC/2) ; 1++ 
if ( lista_buddy(il.processo 	pid ) 

( 
lista_buddy(i).alocado - 0; 
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ANEXO A-3 LISTAGEM DO PROTOTIPO 
SUB-CUBE RPC 

Neste anexo é apresentada uma listagem parcial do servidor Sub-Cube 
RPC juntamente corn o codigo de urn respectivo cliente. 0 codigo foi simplificado 
e as rotinas de atendimento foram retiradas (podem ser as do anexo A ou B) corn 
o proposito de demonstrar a estrutura de urn servidor RPC [SUN 90]. 
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A-3.1 p_server.c 

/ 	 / 
/.. 0 Servidor de Processadores Sub-Cube RPC ••/ 
/** 
/** 	By Cesar De Rose - 29/05/92 
/*• 

I. Servidor de processadores 
/ 0  By Cesar De Rose 10/10/92 	./ 

(include <stdio.h> 
finclude <math.h> 
'include <rpc/rpc.h> 
(include "svc_def.h" 

(define GRAU_CUBO 6 
(define NUM_PROC 64 

I. operations types ./ 

$define INIT 0 
(define ALOC 1 
(define DEALOC 2 
fdefine SHOW 3 
(define FREE 	4 /. somente usado pelo algoritmo FL "/ 

(alocacao dinamica) 	 'I 

/. prototipes ./ 

int buddy_aloc 
	

0 ; 
	

I" int numero , int pid •/ 
int buddy dealoc 	; 

	/• int pid 	 •/ 

void buddy_init 
	

0 ; 

	
/• void 	 ./ 

void buddy mostra (1 ; 

	
/• void 	 •/ 

/' chegou algo '/ 

printf("Chegou um pedido 	\n"); 

svitch(rgstp->rouproc) 

case BUDDY: 
printf("Algoritmo BUDDY \n"); 
svc_getargs(transp,xdr_par_vector,idn); 
svitch(idn10)) 

case INIT: 
printf("Efetuo inicializacao da estrutura.\n"); 
buddy_init(); 
status 	TRUE; /• sempre OK '/ 
break; 

case ALOC: 
printf("Efetuo a alocacao de %d procs com 

pid 8d.\n",idn(11,idn(2)); 
status - buddy_aloc(idn(1),idn[2]); 
break; 

case DEALOC: 
printf("Efetuo a desalocacao do pid 8d.\n", 

idn(1)) 
status a. buddy_ dealoc (idn(1)); 
break; 

case SHOW: 
printf("Mostro lista buddy\n"); 
buddy_mostra () 
status - TRUE; /* sempre ok •/ 
break; 

default: 
printf("Funcao %d nao existente \n",idn(0)); 
status - FALSE; 

int GC_aloc 
	

/• int numero , int pid ./ 
	

1 
int GC_dealoc (); 
	

/a int pid 	 .1 	 svc_sendreply(transp,xdrint,4status); 
void GC_init 	(); 
	

/* void 
	

printf("Mandei reply para o cliente 	\n"); 
void GC_mostra (); 
	

/* void 
	

break; 

void GC_gera_brgc(); 	I. int • array */ 

/* variaveis globais '/ 

struct nodo_buddy ( 
int processo; 
int alocado; 
); 

struct nodo_GC I 
int node; 
int processo; 
int alocado; 
); 

struct nodo_buddy lista_buddy[NUM_PROCf; 
struct nodo_GC 	lista_GC 	INUM_PROC1; 

int p_aloc - 0; /' processadores ja alocados 

/* codigo do servidor •/ 

main() 

SVCXPRT *transp; 
void dispatch(); 

/• handle de transporte •/ 

transp - svcudp_create(RPC_ANYSOCK); 

(void)pmap_unset(SERVER_PROG,SERVER_VERS_1); 

/. registro do servidor no mapeador de portas •/ 

svc_register(transp,SERVER_PROG,SERVER_VERS_1,dispatch, 
IPPROTO_UDP); 

printf("0 SERVIDOR ESPERA POR MENSAGENS\n"); 
svc_run(); 

case GRAYCODE: 
printf("Algoritmo GC \n"); 
svc_getargs(transp,xdr_par_vector,idn); 
svitch(idn(0)) 

case INIT: 
printf("Efetuo inicializacao da estrutura.\n"); 
GC_init(); 
status - TRUE; I. sempre OK *I 
break; 

case ALOC: 
printf("Efetuo a alocacao de %d procs com pid 

%d.\n",idn'1),idn(21); 
status - GC_aloc(idn(1),idn121); 
break; 

case DEALOC: 
printf("Efetuo a desalocacao do pid %d.\n", 

idn(1)); 
status - GC_dealoc 
break; 

case SHOW: 
printf("Mostro lista gc\n"); 
GC_mostra 0; 
status - TRUE; /* sempre ok 
break; 

default: 
printf("Funcao %d nao existente \n",idn(0)); 
status - FALSE; 

1 
svc_sendreply(transp,xdr_int,&status); 
printf("Mandei reply para o cliente 	\n"); 
break; 

default: 
printf("Classe do servico nao reconhecida !!!\n"); 

svcerr_noproc(transp); 
break; 

void dispatch(rgstp,transp) 
struct svc_req .rgstp; 
SVCXPRT 	.transp; 

int idn131; /' 0-2 '/ 
char gradep; 
int status; 

rotinas buddy 
rotinas GC 	 

UFRGS 
INSTITUT° DE INFORMATIGA 

Irrrrn A 

/ • 
/ • 



A-3.2 p_client.c 
case 2: 

if ( argc!-4 ) 	 I" desalocacao "I 

/ 	 / 	 printf("Operacao de Desalocacao MGC (2) 
/"*" Cliente para o servidor de processadores ***/ 	 se utiliza de um parametro !\n"): 
/... 	/ 	 printf("Uso: %s maquina operacao pid\n",argv10]); 
/... 	By Cesar De Rose - 12/10/92 	/ 	 return(1); 

else 
()include <stdio.h> 
()include <rpc/rpc.h> 	 paramll] - atoi(argv(31); 

printf("Executando operacao de 
()include <sys/time.h> 	 desalocacao MGC do pid %d ...\n",param[1]); 
()include <sys/resource.h> 

break; 
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break; 

()include "svc_def.h" 
case 3: 

struct timeval timeout - (25,0); 	 if ( argc>3 ) 

main(argc,argv) 
	

printf("operacao Mostra Estrutura HOC 
int argc; 	 (3) nao necessita parametros !\n"); 
char "argv[]; 	 printf("Uso: %s maquina operacao\n",argv[0)); 

return(1); 
CLIENT "clnt_handlep; 
enum clnt_stat status; 	 else 
int opr_status; 
int ret_code, i; 	 printf("Executando operacao Nostra 
int param[3]; 	 /* 0-2 0 / 
	

Estrutura MGC (3) ...\n"); 
struct rusage dados; 

break; 
if ( (argc<3)I1(argc>5) ) 

default: 
printf("\nUso: %s maquina operacao Iparametrol] 	 printf ("Operacao 9d inexistente ! ! \n" ,param I ) ; 

Iparametro2 \n\n" ,argv [0] ) ; 	 printf ("Operacoes HGC: (0) Inicializacao, 
(1) Alocacao, (2) Desalocacao, (3) 

printf("Operacoes deste cliente: 	codigo: 	parame 	 Mostra Estrutura. \n"); 
tros: \n"); 	 return(1); 

printf(" 	 1 
	\n"); 

printf("mgc_init 	 0 	 /* pego um handle pro cliente 0 / 
nenhum \n"); 

printf("mgc_aloc 	 1 	 clnt_handlep clnt_create(argvflI,SERVER_PROG, 
(proc] Ipidl \n"); 	 SERVER_VERS_1,"udp"); 

printf("mgc_dealoc 	 2 
(picl)\n"); 	 if (!clnt_handlep) 

printf("mgc_mostra 	 3 	 clnt_perror(clnt_handlep,argv(11); 
nenhum\n\n"); 

1° efetuo RPC call para o server 0 / 
return(1); 

printf("Faco Chamada ao servidor \n"); 

/* faco controle da linha de comando 	 status - clnt_call(clnt_handlep,mGRAYCODE,xdr_par_vector 
,param,xdr_int,&opr_status,timeout); 

param(0] - atoi(argv[2]); 
param[1] 	0; 	 if (status ■-■ RPC_SUCCESS) 
param(2) - 0; 

if(!opr_status) 
switch(param(0]) 	 ( 

printf("Erro no retorno da funcao %d !!!\n", 
case 0: 	 param[0]); 

if ( argc>3 ) 	 s ret_code-O; 
1 

printf("Operacao de Inicializacao MGC (0) 	 else 
nao necessita parametros !\n"): 	 printf("Sucesso na execucao da funcao !\n"); 

printf("Uso: %s maquina operacao\n",argv(0)); 
return(1); 

else clnt_perror(clnt_handlep,argv(1I); 
else 

clnt_destroy(clnt_handlep); 
printf("Executando operacao de Inicializacao 

HOC (0) ...\n"); 	 getrusage(RUSAGE_SELF, adados); 

break; 	 printf("Tempo decorrido (seg/u_seg): %d:%03d \n", 
dados.ru_utime.tv_sec+dados.ru_stime.tv_sec, 

case 1: 	 dados.ru_utime.tv_usec+dados.ru_stime.tv_usec); 
if ( argc<5 ) 	 /* alocacao */ 

return(ret_code); 
printf("Operacao de Alocacao MGC (1) 

necessita doffs parametros !\n"); 
printf("Uso: %s maquina operacao 

n_processadores pid\n",argv101); 
return(1); 

else 

paramill - atoi(argv131); 
param(2) - atoi(argv(41); 
printf("Executando operacao de Alocacao 

MGC de %d processadores com pid 
%d ...\n",param[1],param(21); 
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