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Streszczenie 
W artykule przedstawiono sposób stworzenia i wdrożenia własnej dystrybucji autonomicznego systemu 
klastrowego. Przedstawione zostały zagadnienia takie jak: porównanie możliwości dzisiejszych rozwiązań 
klastrowych, tworzenie własnej mikrodystrybucji linuksa, oraz zautomatyzowanie procesu jednoczesnego 
uruchamiania, bądź wyłączania całego zespołu komputerów. 
 
1. Wstęp 
 
 W obecnych czasach moc obliczeniowa komputerów wzrosła znacznie w 
porównaniu z jednostkami z poprzedniej dekady ale i zadania stawiane przed nimi są 
dużo bardziej złożone. Coraz więcej zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, 
kryptografią czy też przetwarzaniem obrazów cyfrowych wymaga czasochłonnych 
obliczeń. Wiele z dzisiejszych problemów wymaga sekwencyjnego podejścia do ich 
rozwiązywania, tzn. powinny one być przetwarzane wielokrotnie z naniesionymi 
kolejnymi poprawkami. Aby tego typu badania można było przeprowadzać efektywnie 
należy zapewnić stanowisku badawczemu odpowiednio dużą moc obliczeniową. W tej 
chwili znane są jedynie dwa sposoby zapewnienia dużej mocy obliczeniowej: 
specjalizowany wieloprocesorowy superkomputer, lub wykorzystanie istniejących 
komputerów osobistych połączonych w jedną wirtualną maszynę. Poniższy artykuł ma 
na celu zaprezentowanie drugiej z tych dróg, która przy znacznie niższych kosztach 
finansowych potrafi zapewnić moc dorównującą zintegrowanym, potężnym i drogim 
specjalizowanym systemom wieloprocesorowym. 
 
2. Co to jest klaster? 
 
 Wiele instytucji posiada sprzęt komputerowy, który nie jest wykorzystywany 
przez pełną dobę. Nasza uczelnia posiada również dużą liczbę komputerów o dosyć 
dobrych parametrach obliczeniowych. Większość z tego sprzętu stoi bezczynnie przez 
około 1/2 doby. Jednostki te mogłyby pracować w godzinach nocnych, kiedy w 
pracowniach laboratoryjnych nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Aby skrócić czasy 
wykonywania obliczeń należy połączyć moc obliczeniową komputerów. Uzyskuje się 
dzięki temu z punktu widzenia programów komputerowych wirtualną maszynę, o 
zintegrowanej mocy obliczeniowej. Maszyna ta mogłaby być wykorzystana jako 
środowisko obliczeniowe do badań naukowych przeprowadzanych w naszym instytucie. 
 Obecnie jest wiele rozwiązań umożliwiających budowę systemu klastrowego. 
Spośród ogólnodostępnych rozwiązań, rozprowadzanych jako biblioteki 
programistyczne scalające wiele komputerów: Parallel Virtual Machine (PVM), 
Message Passing Interface (MPI), czy oparty o nie system Boewolf, oraz autonomiczne 
z punktu widzenia aplikacji systemy Mosix, openMosix należało wybrać jedno. Każde z 
tych rozwiązań posiada zarówno wady, jak i zalety. Systemy oparte o specjalizowane 
biblioteki (PVM, MPI, Boewolf), wymagają specjalnego podejścia do programowania. 
Programiści zmuszeni są do zagłębiania się w szczegóły wymiany informacji między 
poszczególnymi uruchomionymi autonomicznymi procesami z wykorzystaniem API 



tych konkretnych bibliotek. Inną wadą tych systemów jest fakt że biblioteki te muszą 
być zainstalowane na poszczególnych węzłach klastra tworzących superkomputer. 
Algorytm przetwarzania danych również musi być od podstaw projektowany z myślą o 
wykorzystaniu w tego typu sieci komputerów. W wypadku uruchomienia aplikacji 
działającej w powyższych rozproszonych środowiskach przerwanie pracy jednego z 
dołączonych węzłów, może oznaczać zakończenie z niepowodzeniem pracy całego 
systemu. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie Mosix-a, lub openMosix-a, czyli 
"rozszerzenia jądra Linuksa przekształcającego sieć zwykłych komputerów w widoczny 
przez aplikacje Linuksa superkomputer" [1]. To oprogramowanie składa się z łatki na 
jądro systemu, oraz kilku aplikacji trybu użytkownika. Rozwiązanie to pozwala na 
dynamiczne rozpraszanie obciążenia na wszystkich komputerach dołączonych do 
klastra. System sam troszczy się o transport procesów w obrębie sieci. Jako sposób 
wymiany informacji o przetwarzanych danych można używać dowolnej standardowej w 
unix-ach metody (łącza, nazwane łącza, gniazdka, biblioteka pthreads), jak i bibliotek 
stosowanych w powyższych systemach. Z punktu widzenia budowanej aplikacji nie 
trzeba stosować żadnych nowych technik, bibliotek, sztuczek. Najprostsze 
wykorzystanie klastra możemy uzyskać łącząc strumieniowo zgodnie z filozofią unix-a 
standardowe wejścia/wyjścia kilku, kilkunastu, bądź kilkudziesięciu małych 
istniejących aplikacji. Filozofia ta opiera się o wykorzystywanie do wykonania zadania 
ciągu aplikacji z których każda zajmuje się jedną konkretną funkcjonalnością. Każda z 
tych aplikacji jest autonomiczna – może być wykorzystywana osobno, n.p. w ciągu 
innych aplikacji, rozwiązujących problem związany z innym zagadnieniem. System 
operacyjny sam troszczy się o dystrybucje aplikacji pomiędzy poszczególnymi węzłami 
klastra. 
 Dynamiczne dołączanie jak i odłączanie kolejnych węzłów w trakcie pracy 
odbywa się automatycznie i nie wpływa na pracę pozostałych węzłów. W przypadku 
wyłączania jednego z węzłów procesy na nim wykonywane automatycznie migrują na 
pozostałe działające węzły. Dołączenie kolejnego komputera (proces przyłączania 
komputera do klastra można pozostawić w pełni automatyce) jest przeźroczyste dla 
użytkowników. Nowa jednostka obciążana jest procesami wykonywalnymi. Inną zaleta 
openMosixa jest to że programista tworzący oprogramowanie na takie platformy musi 
znać jedynie na sposób budowy aplikacji wielowątkowych. Inną zaletą openMosixa jest 
to iż jest on oparty o licencję GPL. Licencja ta zezwala na bezpłatne korzystanie z 
nakładki na jądro linuksa oraz z narzędzi wykorzystywanych do budowy klastru. Zalety 
openmosixa spowodowały wybór tego rozwiązania do budowy maszyny z dużą mocą 
obliczeniową. Aby zbudować taką maszynę należało przeprowadzić testy na kilku 
komputerach.  
 
3. Produkcja własnej dystrybucji 
 
 Zdecydowano że do budowy klastra posłuży rozwiązanie oparte o openmosix-
a. Ponieważ w internecie dostępne są gotowe dystrybucje linuksa oparte o jądro z łatką 
openMosix-a takie jak PlumpOS, ClusterKnoppix, openMosixLOAF, LTSP, 
Slackware+openMosix, lub inne należało wybrać jedno z tych rozwiązań lub stworzyć 
własną implementację. Żadna z nich nie spełniała jednak naszych oczekiwań, dlatego 
też przystąpiono do stworzenia własnego rozwiązania. Stworzenie od podstaw własnej 
dystrybucji pozwoliło nam nie tylko dopasować ją w pełni do naszych oczekiwań, ale 
również dała nam całkowitą kontrolę nad jej kształtem. Całość naszej dystrybucji opiera 
się o odpowiednio poprawione, poprzez naniesienie łaty openMosix-a jądro linuksa.  



Jego konfiguracja zawiera jedynie najważniejsze sterowniki sprzętu (głównie sterowniki 
kart sieciowych). Pozwala to na jak największe ograniczenie jego wielkości. Zależało 
nam na tym ponieważ w celach rozwojowych nie dysponowaliśmy możliwością 
startowania komputerów z wykorzystaniem bootrom-ów, co pozwoliło by na 
stosowanie dowolnie dużych obrazów jądra, jak i systemu startowego. Ograniczenie 
wielkości stosowanego do rozruchu obrazu pozwala na całkowite uniezależnienie się od 
sposobu uruchamiania poszczególnych węzłów. Jako medium startowe wykorzystać 
można zarówno zwykłe dyskietki, płyty CD-R/CD-RW, jak i bez modyfikacji 
istniejących obrazów startowych bootrom-y kart sieciowych. 
 Ograniczenie wielkości jądra systemu nie wystarczyło by na zastosowanie 
dyskietek jako nośników startowych. Obraz początkowego systemu plików 
umieszczanego w trakcie uruchamiania w pamięci komputera również zajmuje 
przestrzeń dyskową. Główna część opracowywania dystrybucji polegała na 
przygotowaniu powyższego obrazu początkowego systemu plików. Najważniejszym 
wyznacznikiem była możliwość zmieszczenia całości na jednej dyskietce, co pozwalało 
by na bez obsługowe startowanie systemu z wykorzystaniem budzenia komputerów 
przez sieć.  
 Aby zmieścić się w w/w ramach należało w miejsce standardowo stosowanej 
biblioteki języka C (glibc), używanej przez niemal wszystkie programy, należało 
zastosować rozwiązanie zajmujące znacznie mniejszą przestrzeń dyskową. Kryterium to 
spełnia biblioteka uClibC [2], stosowana w obrazach startowych większości z 
dzisiejszych instalatorów dostępnych na rynku dystrybucji linuksa. Jest ona również 
stosowana w dystrybucjach przeznaczonych dla urządzeń wbudowanych (embedded), 
czy wszelkich innych o ograniczonych zasobach sprzętowych. 
 Sama biblioteka języka C nie czyni pełnego systemu, ale w połączeniu z 
pakietem BusyBox [3] dostarcza niemal wszelkie narzędzia potrzebne zarówno do 
uruchomienia systemu jak i administracji nim. Pakiet ten to jakby kontener dla 
miniaturowych wersji programów wykonujących poszczególne zadania (administracja 
usługami sieciowymi, powłoka systemowa, edytor tekstu, edytor strumieni i wiele, 
wiele innych). Tego typu podejście pozwala na umieszczenie w jednym pliku funkcji do 
których odwołują się poszczególne moduły. Eliminuje to konieczność kopiowania tych 
samych funkcji do poszczególnych programów (co po części realizuje współdzielona 
biblioteka języka C), jak i kopiowania wspólnego dla wszystkich programów programu 
startowego zawartego w pliku crt0.o standardowo dołączanego do każdego dynamicznie 
łączonego pliku wykonywalnego. 
 Zastosowanie uClibC pozwoliło na ponad trzykrotnie zmniejszenie rozmiarów 
biblioteki standardowej języka C (względem podobnie kompilowanej biblioteki glibc). 
Zastosowanie pakietu BusyBox pozwoliło na umieszczenie w 450 Kb kodu około 150 
aplikacji, które normalnie sumarycznie zajmują kilka megabajtów.  Jedynymi 
programami nie pochodzącymi z pakietów uClibC, jak i BusyBox było kilka 
przekompilowanych do współpracy z uClibC aplikacji trybu użytkownika z dystrybucji 
openMosix-a. Umożliwiają one między innymi automatyczne dołączenie się węzła do 
klastra, uruchamiania poszczególnych procesów na konkretnym węźle w sieci, jak i 
programy monitorujące pracę rozproszonego systemu. 
 
4. Uruchomienie klastra 
 
 Po przygotowaniu własnej dystrybucji klastra, przystąpiono do automatyzacji 
procesu włączania i wyłączania klastra. Aby umożliwić funkcję budzenia węzłów o 



określonej godzinie należało połączyć karty sieciowe z płytą główną komputera rys.1 
 
 

 
Rysunek 1. Włączenie funkcji WOL. 

 
 Oprócz połączenia karty sieciowej z płytą główną za pomocą kabelka WOL 
należało włączyć odpowiednią funkcje BIOS-u komputera, umożliwiającą 
wykorzystanie powyższego połączenia między kartą sieciową a płytą główną. Stację 
zarządzającą wyposażono w program etherwake[4], który umożliwił zdalne włączanie 
komputerów. Program ten przesyła specjalny pakiet ethernetowy zawierający adres 
MAC karty sieciowej węzła, oraz instrukcję (tzw. „magic cookie”) włączenia węzła 
klastra. Przygotowano skrypty usługowe zapewniające administrację zarówno 
poszczególnymi węzłami, jak i całością klastra. Zarządzanie komputerami można 
wykonać w pełni z jednej jednostki. Może to być specjalnie przygotowany komputer 
zarządzający, jak i dowolny inny nie przygotowany do tego celu. Aby zapewnić 
wyłączenie poszczególnych węzłów przygotowano skrypty startowe, inicjalizujące 
całość, jak i osobne służące wyłączaniu jednostki. Do zdalnego wyłączania węzła, od 
jego strony,  posłużył serwer httpd z pakietu busybox wyposażony w możliwość 
wykonywania aplikacji CGI. Przygotowane w tej chwili skrypty pozwalają na 
wyłączanie konkretnej jednostki, oraz jako przykład innego zadania - synchronizację 
czasu z wyznaczonym komputerem nadrzędnym. Wykorzystanie technologii CGI 
pozwala na bardzo proste w realizacji rozszerzanie funkcjonalności zastosowanych 
komputerów, niewielkim nakładem prac. Należy podkreślić iż dodawanie nowej 
funkcjonalności, jak również zmiany konfiguracyjne  wiążą się z każdorazowym 
przebudowaniem obrazu startowego dla węzła. 
 
 Przykład skryptu CGI napisanego w standardowej powłoce unix-owej 
realizującego : 
 
#!/bin/sh 
 
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin 
 
echo content-type: text/html 
echo 
 
echo '<html>' 
echo '<body>' 
smth=`httpd -e "$QUERY_STRING"` 



eval `echo "$QUERY_STRING" | tr \& \;` 
case "$q" in 
        pwoff) 
                echo "Bye, bye..." 
                ;; 
        rdate) 
                rdate 212.182.18.254 
                echo "<br>" 
                ;; 
        *) 
                echo "How You selected this page?" 
                ;; 
esac 
 
case "$q" in 
        pwoff) 
                poweroff & 
                ;; 
        rdate) 
                ;; 
        *) 
                ;; 
esac 
 
echo "<br>" 
echo "<center><a href=\"/index.html\">Back</a></center>" 
echo -e "</body>\n</html>" 
 
 Aby łatwo zarządzać klastrem należało również zmodyfikować dystrybucję 
ClasterMosix. Standardowo dystrybucja ta nie posiada programu etherwake, 
umożliwiającego zdalne włączanie komputerów jak również skryptów służących do 
automatycznego startu i wyłączania klastra. Dystrybucja ta zawiera serwer TFTP. 
Serwer ten umożliwia pobranie obrazów startowych poszczególnych węzłów klastra. 
Ponieważ karty sieciowe komputerów nie posiadają pamięci FlashEprom, odpowiedni 
kod ładujący system przez sieć normalnie się w niej znajdujący umieszczony jest na 
dysku komputera. Wygenerowany kod bootrom (używający narzędzi dostarczonych 
przez projekt Etherboot[5]) umieszczony został na dyskach komputerów z których 
uruchamiany jest przy użyciu programu ładującego „Lilo”[6]. Przy jego pomocy z 
serwera zarządzającego komputer pobiera jądro openMosix-a oraz obraz startowy 
systemu plików. 
 Oprócz powyższych zmian w standardowej dystrybucji należało również 
zmodyfikować skrypty startowe stacji zarządzającej tak aby uruchamiała ona własny 
serwer dhcp z odpowiednią konfiguracją dla komputerów klastra. 
 
 
5. Planowany rozwój na przyszłość 
 
 W najbliższej przyszłości planowana jest modyfikacja klastra polegająca na 
przeniesieniu kodu programu ładującego jądro oraz system plików do kości (Botorom). 



Obecnie komputery kod tych kości przechowują na dyskach twardych. Umieszczenie 
tego kodu w bootromach kart sieciowych umożliwi uniezależnienie się od potrzeby 
posiadania tych dysków. 
 Jako iż nasza dystrybucja jest od początku rozwijana jako niezależna od 
medium startowego migracja w tym kierunku będzie bardzo prosta.  
 
6. Podsumowanie 
 
 W artykule przedstawiono sposób tworzenia własnej dystrybucji linuksa 
umożliwiającej zbudowanie w oparciu o nią superkomputera. Głównym celem budowy 
powyższego systemu było zminimalizowanie wielkości obrazu startowego systemu. 
Ogranicza to zajętość dostępnej pamięci RAM, a tym samym pozostawia większą jej 
ilość aplikacjom wykonywanym w ramach przeprowadzanych doświadczeń. Drugim 
powodem budowy własnej dystrybucji było zautomatyzowanie procesu startowania i 
zatrzymywania klastra. 
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