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Streszczenie. W opracowaniu scharakteryzowano klastry komputerów, stanowiące częstą 
obecnie podstawę sprzętowo-programową dla zaawansowanych procesów obliczeniowych. 
Po krótkim opisie historii klastrów przedstawiono typowe, używane w nich technologie sieci 
lokalnych, jak również działające w nich oprogramowanie. Podano przykłady klastrów, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemów typu Beowulf. W zakończeniu nakreślono krótką 
wizję przyszłości klastrów. 
 
 
Abstract. The paper describes computer clusters which form the hardware/software platform 
for many current computational processes. A short history of these systems is presented. 
Next, typical local area networks applied in clusters are described, as well as the 
accompanying software. Examples of clusters are given, with special attention devoted to the 
Beowulf class of these systems. In conclusion, a prediction for the clusters’ future 
development is formulated. 
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1. Wstęp  
 
  Użytkownicy komputerów są od dość dawna przyzwyczajeni, że urządzenia te są 
często połączone z innymi, podobnymi, są bowiem elementami sieci komputerowej. 
W typowej sieci lokalnej (np. w instytucie naukowym, urzędzie lub niedużej firmie) 
komputery korzystają ze wspólnych zasobów sprzętowych (np. drukarek) i programowych 
(np. biblioteki procedur graficznych); mogą one również kontaktować się bezpośrednio 
między sobą. Gwałtowny rozwój sieci lokalnych w dwóch ostatnich dziesięcioleciach 
doprowadził do stworzenia potężnej infrastruktury, wiążącej coraz wydajniejsze systemy 
komputerowe połączeniami o coraz większej przepustowości. Nie było więc dla nikogo 
zaskoczeniem, że na pewnym, dość wczesnym etapie tego rozwoju, omawianymi 
rozwiązaniami sprzętowymi zainteresowali się specjaliści od obliczeń wysokiej wydajności 
(ang. high performance computing) — rozwiązywania skomplikowanych zadań, 
wymagających wykonania ogromnej liczby operacji arytmetycznych i logicznych. Złożyło 
się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim należy wyjaśnić, że powszechnie przyjętą metodą 
prowadzenia takich obliczeń jest ich zrównoleglenie. Oznacza to, że zadanie jest 
rozwiązywane numerycznie nie przez jedną, lecz przez wiele jednostek obliczeniowych, 
działających jednocześnie. Jest to, oczywiście, związane z takim wcześniejszym 
przekształceniem omawianego zadania, aby jednostki te realizowały obliczenia związane 
z odrębnymi, niezależnymi od siebie jego częściami, nazywanymi czasem równoległymi 
podzadaniami. Celem tych zabiegów jest skrócenie czasu rozwiązania zadania, zaś 
prowadzone w ten sposób obliczenia to tzw. obliczenia równoległe. Skoro więc powstały 
struktury, łączące komputery ze sobą, i to lokalnie (a to zawsze sprzyja wzajemnej 
komunikacji i ewentualnemu współdziałaniu), naturalną konsekwencją były natychmiastowe 
próby ich wykorzystania do obliczeń równoległych. Sprzyjały temu wyniki badań 
wykorzystania łącznych zasobów obliczeniowych typowych sieci lokalnych — okazało się 
bowiem, że w wielu przypadkach traci się bezczynnie 95% czasu pracy zainstalowanych 
systemów. Dotyczyło to tradycyjnej eksploatacji zasobów, tzn. zajmowania poszczególnych 
komputerów przez pojedynczych użytkowników. 
 Powyższa sytuacja doprowadziła do rozwoju sieciowych środowisk sprzętowo-
programowych, przygotowanych (lub przynajmniej przystosowanych) do prowadzenia 
obliczeń równoległych. Przyjęto je nazywać klastrami. W dalszej części omówimy te 
systemy dokładniej, rozpoczynając od skrótowego nakreślenia historii ich rozwoju. 

 
 
2. Krótki rys historyczny 
 
 Za pierwszy system obliczeniowy omawianej tu klasy można uznać SAGE — 
działającą w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia sieć zbudowanych z lamp elektronowych 
komputerów, mających strzec Stany Zjednoczone przed atakiem nuklearnym ze strony 
Związku Radzieckiego. Sam termin "klaster" został ukuty przez nieistniejącą już dziś 
amerykańską firmę Digital Equipment (DEC) w odniesieniu do konstruowanych przez nią w 
połowie lat 80. sieciowych systemów, łączących najpopularniejsze wówczas komputery tej 
firmy — VAX. Systemy VAX zaliczano do komputerów średniej wielkości, tzw. 
superminikomputerów. Tak więc, w pierwsze klastry łączono systemy o stosunkowo dużej 
mocy obliczeniowej. Rychło okazało się jednak, iż najefektywniejsze w wykorzystaniu są 
klastry stacji roboczych — systemów pośrednich, pod względem szybkości obliczeń 
i rozmiaru pamięci operacyjnej, między minikomputerami i komputerami osobistymi. 
Stosowano często w tych czasach, dla określania takich struktur, ogólniejszego terminu "sieć 
stacji roboczych", przy czym uściślano wówczas, że chodzi o wykorzystanie sieci  konkretnie 
do obliczeń równoległych, w odróżnieniu od pracy w takiej sieci w trybie konwencjonalnym.  
 Klastry stacji roboczych w dość krótkim czasie upowszechniły się w instytucjach 
badawczych i naukowych, głównie w USA. Masowa produkcja coraz szybszych 
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mikroprocesorów doprowadziła w pierwszej połowie  lat 90. do konstrukcji pierwszych 
klastrów zbudowanych z komputerów osobistych. Temu nowemu trendowi sprzyjała 
malejąca sukcesywnie cena powszechnej w sieciach lokalnych technologii Ethernet. Nie bez 
znaczenia było również upowszechnienie się wśród użytkowników komputerów osobistych 
systemu operacyjnego Linux, okazał się on, bowiem idealny dla pracy takich systemów 
w środowisku klastrowym. Doprowadziło to do zróżnicowania, pod względem rozmiarów 
i mocy obliczeniowej, pojedynczych elementów klastrów. Sytuacja ta utrzymuje się do dnia 
dzisiejszego. 
 W dalszej części omówimy dokładniej charakterystyczne cechy klastrów, ich wady 
i zalety, konieczne dla ich właściwego funkcjonowania oprogramowanie oraz najbardziej 
interesujące rozwiązania konstrukcyjne, tak komercyjne jak i eksperymentalne, zarówno te 
starsze jak i najnowsze. 
 
 
3. Charakterystyka klastrów, ich wady i zalety 
 

  Aby lokalną sieć komputerową można uznać za klaster, musi ona spełniać szereg 
wymagań. Od tego, bowiem zależy, czy obliczenia równoległe, o ile w ogóle będą w niej 
możliwe, będą efektywne. Najistotniejsze z tych wymagań to: 
  — duża szybkość transmisji (ang. bandwidth), rzędu przynajmniej 100 Mb/s, 
  — mały czas opóźnienia komunikacji (ang. latency), nie przekraczający 1 ms, 
  — dobra skalowalność — utrzymanie w miarę stałej wydajności klastra przy 
zwiększaniu liczby tworzących go komputerów, 
  — dostępność standardowych mechanizmów programowych niskiego poziomu dla 
komunikacji, synchronizacji i szeregowania, 
  — dostępność heterogenicznych mechanizmów zdalnego wywołania procedur, 
maskujących architekturę, protokoły i różnice między systemami. 
Powyższe wymagania są spełnione jedynie w niewielkiej części sieci lokalnych, zwłaszcza 
jeśli chodzi o szybkości transmisji (co zwykle jest związane z wykorzystaniem technologii 
Ethernet). Nie wyklucza to możliwości użycia takich sieci do obliczeń równoległych. Efekty 
zrównoleglania, w postaci korzyści czasowych, będą w nich jednak widoczne w takich klasach 
zadań, dla których komunikacja i wymiana danych między komputerami stanowi małą część 
całości obliczeń. Dodatkowo, sieć musi wówczas zazwyczaj pracować jako dedykowana 
użytkownikowi, uruchamiającemu obliczenia — komputery, poza procedurami związanymi ze 
zrównoleglonym zadaniem, wykonują wtedy jedynie własne funkcje systemowe. Sieci takie 
stają się "chwilowymi" klastrami obliczeniowymi; efektywność takiej ich nietypowej pracy 
jest różna. 
  Przedstawione wymagania są natomiast spełnione w systemach, tworzonych już 
z założenia jako klastry, a więc specjalizowanych. Dotyczy to zwłaszcza klastrów stacji 
roboczych. Korzystają one często z bardziej zaawansowanej, niż Ethernet, technologii 
sieciowej. 
 
3.1  Zalety klastrów 
 
  Klastry stanowią alternatywę dla, konstruowanych specjalnie dla wykonywania 
obliczeń równoległych, komputerów wieloprocesorowych i wektorowych. Podstawową ich 
zaletą jest znacznie niższa, w porównaniu ze wspomnianymi wyżej systemami, cena. 
Tematowi temu poświęcimy nieco miejsca w dalszej części, przy okazji prezentacji 
konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych. Do innych, również istotnych korzyści płynących 
z zastosowania klastrów należy zaliczyć następujące. 
  1. Komputery tworzące klaster są, mimo powiązań strukturalnych między sobą, 
autonomiczne. Mogą, więc one, oprócz działań związanych z obliczeniami równoległymi, 
wykonywać własne funkcje, zarówno systemowe, jak i użytkowe. 
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2. Do obsługi klastra wystarcza jedna konsola. Tak więc, już w założeniu, klaster jest 
tańszy (ściślej: jego część sprzętowa) od adekwatnej sieci lokalnej, przewidzianej do 
jednoczesnego wykorzystywania przez wielu użytkowników pracujących w trybie 
interakcyjnym na poszczególnych komputerach, i zawierającej w związku z tym wiele 
monitorów, klawiatur, kart graficznych itd. Należy tu zaznaczyć, że przydział konsoli jest 
zazwyczaj elastyczny: przy uruchamianiu systemu można ją kolejno przypisywać do 
poszczególnych komputerów, a po zakończeniu "rozruchu" — pozostawić do obsługi całego 
klastra. 
  3. Wymiana wadliwego komputera jest, wbrew pozorom, znacznie prostsza niż np. 
wymiana procesora w specjalizowanym systemie wieloprocesorowym; może jej dokonać 
osoba niekoniecznie wysoko kwalifikowana w dziedzinie sprzętu. 
  4. Wspomniana wcześniej skalowalność — to niewątpliwa zaleta klastrów, zwłaszcza 
w przypadku systemów, składających się z dużej liczby (rzędu kilkuset) komputerów. 
  5. Rozbudowa i modernizacja klastra nie stanowią zbyt dużego problemu. Komputer 
takiego typu, jakiego użyto w klastrze, z szybszym procesorem, większą pamięcią operacyjną 
itp. można stosunkowo łatwo włączyć do systemu. 
  6. Dużą część oprogramowania stanowią elementy istniejące już wcześniej (tzn. przed 
skonstruowaniem klastra), przetestowane i używane przez posiadaczy komputerów takiego 
typu, z jakich złożony jest klaster. Ułatwia to pracę programową w klastrze. Sytuacja jest tu 
wyraźnie korzystniejsza, niż w specjalizowanych systemach wieloprocesorowych czy 
wektorowych, gdzie przeważa oprogramowanie tworzone tylko dla tych systemów; jest ono 
czasem nieco "egzotyczne", z niuansami niesprzyjającymi bezproblemowemu użytkowaniu. 
Dodatkowym mankamentem jest wtedy fakt, że jest ono często nie w pełni przetestowane 
(jako normę są w tych systemach traktowane wersje oprogramowania typu "beta"). 
 
3.2  Wady klastrów 
 
  Podstawowa wad klastrów wynika z samej istoty ich konstrukcji, czyli z oparcia ich o 
technologię sieciową, co niesie ze sobą problemy związane z komunikacją 
międzykomputerową. Konkretnie: 
  1. Szybkość transmisji nie zawsze jest wystarczająca; jest ona wyraźnie niższa niż 
w komputerach wieloprocesorowych. 
  2. Podobny zarzut trzeba postawić czasom opóźnień, które są często rzędu 
kilkudziesięciu/kilkuset mikrosekund. W przypadkach częstej komunikacji między 
wykonywanymi jednocześnie podzadaniami, czyni to zrównoleglanie programów 
bezcelowym. Dla porównania, typowe opóźnienia w systemach wieloprocesorowych są rzędu 
kilku mikrosekund. 
 

 
4. Technologie sieci 
 
 Najpowszechniej stosowaną w klastrach siecią komunikacyjną był i jest tradycyjnie 
Ethernet. W technologii tej, do jednej szyny przyłącza się wszystkie komputery. W sieci 
Ethernet informacja jest przesyłana w formie pakietów (nazywanych czasem ramkami) przez 
pojedynczy przewód, bit po bicie. W pakiecie można wyróżnić 48-bitowe adresy nadawcy 
i odbiorcy oraz właściwe dane (o zmiennym rozmiarze). W sieci przewidziano możliwość 
konfliktów, jakie mogą zajść przy próbach jednoczesnego wysyłania pakietów przez różne 
komputery. Działają tu specjalne mechanizmy wykrywania takich sytuacji oraz ewentualnej 
ponownej "wysyłki" po ustalonym odcinku czasu.  
 W powszechnym użyciu są dwa standardy sieci Ethernet, charakteryzowane przez 
szybkość transmisji: 10 Mb/s i 100 Mb/s. Fizyczne połączenie jest dokonane za pomocą 
skrętki lub przewodu koncentrycznego. W ostatnich latach wprowadzono Gigabit Ethernet, 
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o szybkości transmisji 1000 Mb/s. Należy podkreślić, że czas opóźnienia komunikacji jest 
w sieci Ethernet znaczny i oscyluje wokół 500 µs. 
 W technologii Ethernet pracuje zdecydowana większość klastrów tworzonych 
samodzielnie w różnych ośrodkach dla własnych celów obliczeniowych lub badawczo-
rozwojowych, a także część systemów produkowanych komercyjnie. Konstruktorzy tych 
ostatnich są jednak zgodni, co do tego, że wydajność Ethernet jest zbyt niska, zwłaszcza dla 
zaawansowanych obliczeń numerycznych. Nawet, bowiem Gigabit Ethernet, stanowiący 
obecnie często bazę dla bardzo dużych klastrów obliczeniowych, odziedziczył po 
poprzednich generacjach duże opóźnienia transmisji. Stąd, w użyciu jest szereg technologii 
przewyższających Ethernet pod względem parametrów ilościowych (np. przez optymalne 
wykorzystanie fizycznej bliskości komputerów) czy jakościowych (lepsze, niż w Ethernet, 
rozwiązanie konfliktów w dostępie do sieci). Niektóre z nich mają topologię odmienną od 
wykorzystanej w Ethernet — komputery są w nich połączone w pierścień, gwiazdę lub 
drzewo. Poniżej pokrótce scharakteryzujemy najważniejsze z nich. 
 
Myrinet 
 
 Produkowany przez firmę Myricom Myrinet składa się z trzech elementów: 
przełącznicy, kart sieciowych (umieszczanych w komputerach klastra) oraz okablowania 
łączącego karty z przełącznicą. Podobnie jak w Ethernet, pakiety mają zmienną długość i są 
przesyłane w sieci z szybkością 1,28 Gb/s przy wykorzystaniu techniki wormhole routing. 
Karta sieciowa jest przyłączana do magistrali PCI komputera i zawiera m.in. 3 kanały DMA, 
programowany sterownik sieci i szybką pamięć SRAM wykorzystywaną do buforowania 
danych (do 4 MB). Myrinet cechuje się krótkimi czasami opóźnień komunikacji (ok. 5 µs), 
co sprawia, że jest wykorzystywany do budowy dużych klastrów obliczeniowych. 
 
SCI 
 
 Stanowiący konkurencję dla Myrinet i produkowany przez firmę Dolphin 
Interconnect Solutions SCI (Scalable Coherent Interface) jest rozwiązaniem bardziej 
uniwersalnym, gdyż umożliwia, obok tradycyjnego w klastrach współdziałania komputerów 
w oparciu o przesyłanie komunikatów, również drugi tryb programowania równoległego — 
z wykorzystaniem pamięci wspólnej (zagadnienia te omówimy dokładniej w dalszej części). 
Głównym wyzwaniem, które podjęli projektanci SCI, było zapewnienie koherencji pamięci 
cache komputerów klastra. Stąd, każdy węzeł sieci posiada dodatkową pamięć cache (poza 
własną, istniejącą w komputerze węzła), w której jest przechowywana zawartość pamięci 
innych węzłów. Opóźnienia w komunikacji wynoszą tu 2 µs, zaś szybkość transmisji — 950 
Mb/s. Niestety, w praktyce rzadko udaje się zbudować w oparciu o tę technologię klastry 
zawierające więcej niż 4 komputery. 
 
Inne technologie 
 
 Dla kompletności, wymienimy tu: 
 • QsNet firmy Quadrics Supercomputers World [5]; duża szybkość transmisji: 1,7 
Gb/s; wadą jest wysoka cena, co związane jest z dużym rozmiarem pamięci SRAM na karcie 
sieciowej (32 MB); 

  • ATOLL, opracowany wspólnie przez firmę Siemens i Uniwersytet Mannheim w 
Niemczech [7]; szybkość transmisji zmienna w zależności od rozmiaru przesyłanych danych, 
przekracza 3 GB/s dla najdłuższych  komunikatów (4 kB), przy opóźnieniach w zakresie od 5 
do 70 µs. 
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5.  Oprogramowanie klastrów 
 
 Jak już wcześniej wspomniano, najpopularniejszym systemem operacyjnym 
używanym w klastrach jest Linux. Przyczyniła się do tego zarówno jego "otwartość" 
(oprogramowanie open source) i przenośność, jak i fakt, że można go łatwo przerabiać do 
własnych potrzeb, modyfikując jedynie lub dodając moduły jądra. Inne systemy operacyjne 
zarządzające pracą klastrów to inne niż Linux warianty systemu Unix (np. Solaris, działający 
w stacjach roboczych Sun) oraz Microsoft Windows NT/XP. 
 W typowym klastrze wykorzystuje się systemowe mechanizmy protokołu 
komunikacyjnego, którym jest często TCP/IP. Wiele systemów używa interfejsu gniazdek, 
dostępnego powyżej warstwy 4 tego protokołu. Niektóre narzędzia korzystają 
z mechanizmów wyższych warstw, np. zdalnego wywołania procedur RPC. Bardziej 
zaawansowane klastry używają szybszych protokołów i usług sieciowych, jak np. Active 
Messages czy Fast Messages.  
 Z punktu widzenia obliczeń wysokiej wydajności, najważniejsze są narzędzia 
umożliwiające, względnie ułatwiające, prowadzenie w klastrze obliczeń równoległych. 
Najprostsze z nich są dostępne w postaci zestawu funkcji bibliotecznych, używanych 
w zrównoleglanych programach. Istnieją również programy umożliwiające konfigurowanie 
wymaganych środowisk obliczeniowych. Pierwszym systemem tej klasy był, opracowany 
pod koniec lat 80., Parallel Virtual Machine (PVM) [1]. W ślad za nim zdefiniowano, 
w pierwszej połowie lat 90., pełny standard przesyłania komunikatów, do użytku 
w systemach rozproszonych — Message Passing Interface (MPI) [2]. Jego realizację stanowi 
biblioteka procedur i funkcji, ta zaś wchodzi w skład całego środowiska programowania 
równoległego. Najpopularniejsze implementacje MPI to mpich i LAM-MPI; wypada 
wspomnieć, że omawiany standard został rozszerzony pod koniec lat 90. (MPI-2). 
Jednocześnie, rozwijano narzędzia ułatwiające proces tworzenia i uruchamiania programów 
w środowiskach równoległych. Interesujące są zwłaszcza narzędzia wspomagania 
graficznego (m.in. HeNCE, CODE, PVMbuilder, NEPHEW). 
 Wspomniane dotychczas mechanizmy były związane z modelem obliczeń, znanym 
w teorii przetwarzania równoległego jako oparty na przesyłaniu komunikatów (ang. message 
passing). Istotne w nim jest to, iż pamięć operacyjna klastra jest rozproszona pośród jego 
poszczególne komputery (dokładnie tak, jak fizycznie, w sprzęcie). W klastrach 
implementuje się również alternatywny model — z pamięcią wspólną (dzieloną). Obraz 
pamięci operacyjnej jest w nim widziany przez każdy komputer jako całościowy (mówi się 
wówczas o ciągłej przestrzeni adresowej). Oczywiście, nie odpowiada to konstrukcji 
sprzętowej; dlatego, należy stworzyć oprogramowanie ukrywające fizyczne rozproszenie 
pamięci. Powstaje w ten sposób środowisko określane jako wirtualna (lub rozproszona) 
pamięć wspólna (skrótowo, odpowiednio, VSM i DSM). W klastrach wykorzystano 
wcześniejsze prace nad modelem VSM, towarzyszące rozwojowi systemów 
wieloprocesorowych o dużym zmasowaniu elementów liczących (MPP). Efektem były 
implementacje systemów oprogramowania, umożliwiających synchronizację i komunikację 
między wykonywanymi jednocześnie podzadaniami za pośrednictwem wspólnych 
zmiennych. Najważniejsze z nich to TreadMarks  i Linda. 
 
6.  Klastry łączone z komputerów osobistych — rozwiązanie niedrogie, a efektywne 
 
 Zadaniem klastrów obliczeniowych jest dostarczanie dużej mocy obliczeniowej. Stąd, 
pożądane jest, aby ich elementy składowe były odpowiednio szybkie. Nieprzypadkowo, 
więc, o czym już wspomniano wcześniej, w pierwszych latach rozwoju klastrów 
konstruowano je ze stacji roboczych lub jeszcze szybszych od nich serwerów 
obliczeniowych. W takiej jednak sytuacji, grono użytkowników tych systemów było 
ograniczone. Sytuacja zmieniła się w latach 90. wraz z nadejściem klastrów budowanych 
z tanich i powszechnie dostępnych komputerów osobistych (PC) [3].  
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 Historycznie, pierwszym klastrem komputerów PC był Beowulf, skonstruowany w 
roku 1994 w Centrum Lotów Kosmicznych NASA Goddard w USA. Jego nazwa została 
zaczerpnięta ze średniowiecznej legendy angielskiej, której niepozorny bohater, o tym 
właśnie imieniu, pokonał w bezpośredniej walce ogromnego potwora (wczesnoangielska 
wersja biblijnej historii Dawida i Goliata). Miało to oddawać charakter klastra, zbudowanego 
z konwencjonalnych mikrokomputerów, a mimo to dorównującego mocą obliczeniową 
ówczesnym komercyjnym superkomputerom (co prawda, biorąc pod uwagę okrojone wersje 
tych ostatnich), przy stosunku cen jak 1 do 10. Beowulf zawierał 16 komputerów PC (każdy 
z mikroprocesorem Intel 80486), zarządzanych przez system operacyjny Linux, 
i wykorzystywał standardowy Ethernet. Udało się w nim uzyskać szybkość obliczeń 70 
Mflop/s — jak na owe czasy, całkiem niezłą, mimo że nie osiągnięto celu postawionego 
przez agencję NASA — 1 Gflop/s (było to na razie niemożliwe, biorąc pod uwagę 
wymienioną liczbę procesorów i ich typ). Kolejnym krokiem miało zatem być zakupienie 
przez konstruktorów Beowulfa 64 nowych komputerów PC, zawierających już 
mikroprocesory Pentium II, i zbudowanie, w podobny jak uprzednio sposób, klastra o mocy 
duzego superkomputera. Niestety, projekt ten nie zyskał akceptacji recenzentów i został 
odrzucony. Jego autorzy, niezrażeni, opracowali wówczas nowy plan: postanowili 
skonstruować klaster z komputerów PC przestarzałych i niepotrzebnych już dotychczasowym 
użytkownikom. Działo się to już w innym miejscu: Państwowym Laboratorium Oak Ridge, 
a upatrzonymi do wykorzystania systemami były stare komputery PC, wymieniane w tym 
czasie na nowsze w sąsiadującym z Laboratorium kompleksie Departamentu Obrony USA. 
 W ten sposób powstał Stone SouperComputer (celowe zniekształcenie przedrostka 
"super-"). Jego konstrukcja była rozbudowana w stosunku do Beowulf. Użyto w nim nie 
jednej, lecz dwóch sieci Ethernet; jedna służyła do połączenia samych komputerów klastra, 
druga zaś do przyłączenia komputerów użytkowników. Nowatorskim podejściem było 
przyjęcie zasady heterogeniczności klastra, co kontrastowało z dotychczasowymi 
rozwiązaniami, w których zawsze łączono komputery identyczne (klastry były, więc 
wcześniej homogeniczne). W Stone SouperComputer homogeniczność była niemożliwa, 
gdyż dostarczane do Laboratorium komputery PC były różnych typów. Rozpoczęto od 
montowania maszyn z procesorami 80486. W następnym etapie dołączano już tylko 
komputery oparte o Pentium, z co najmniej 32 MB pamięci RAM i 200 MB pamięci 
dyskowej. 
 System Stone SouperComputer działał nieprzerwanie w latach 1997 - 2002. Jego stałe 
unowocześnianie odbywało się według prostej zasady: w pierwszej kolejności wymieniano, 
na nowsze, najbardziej powolne komputery. W roku 2001 zawierał on 133 elementy liczące, 
z których 75 stanowiły komputery PC z mikroprocesorem 80486, 53 — z Pentium, zaś 5 — 
stacje robocze Alpha, produkowane przez firmę Compaq. 
 Wzorowane na Beowulf, oparte o systemy PC, klastry zaczęto konstruować 
i w innych ośrodkach. Pierwszymi z nich były (w 1996 r.) Hyglac (w Kalifornijskim 
Instytucie Technologii i Laboratorium Badań nad Napędem Odrzutowym) i Loki 
(w Państwowym Laboratorium Los Alamos). W każdym z nich połączono 16 
mikroprocesorów Pentium Pro, co zaowocowało mocą obliczeniową ponad 1 Gflop/s, przy 
niewygórowanym koszcie ok. 50 tys. dolarów. 
 Od tamtych czasów, nazwą "Beowulf" jako typu konstrukcji przyjęto określać 
wszystkie klastry składane z dostępnych na rynku komputerów PC. Jest ich już obecnie 
bardzo wiele, zarówno tworzonych w jednym egzemplarzu, dla własnych celów 
obliczeniowych i badawczych, jak i produkowanych komercyjnie. Niektóre z nich mają na 
tyle dużą moc obliczeniową, że weszły na uaktualnianą, co pół roku listę Top 500 — 500 
najszybszych komputerów na świecie (przeważają na niej bardzo drogie systemy 
superkomputerowe). Zaczęły się one na niej pojawiać na przełomie wieku. Przykładowo, 
w roku 2001 80. miejsce na Top 500 zajmował, stworzony skromnymi siłami naukowców 
z Uniwesytetu stanu Nowy Meksyk (USA), klaster LosLobos, zawierający 512 procesorów 
Pentium III i o mocy obliczeniowej 237 Gflop/s.  
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 W chwili obecnej, najszybszym systemem typu Beowulf jest klaster oznaczony 
krótko jako X, skonstruowany w amerykańskiej uczelni Virginia Polytechnic Institute. Składa 
się on z 1100 dwuprocesorowych, dostępnych na rynku od 2003 r. komputerów Apple 
XServe. Klaster ten cechuje się ogromnym rozmiarem pamięci operacyjnej, każdy z jego 
składowych komputerów jest, bowiem wyposażony w 4 GB RAM. Maksymalna moc 
obliczeniowa systemu wynosi 17,6 Tflop/s. Nie jest on bynajmniej tani — kosztował ok. 
5 mln dolarów, lecz jest to i tak znacznie mniej, niż cena superkomputerów uznanych firm. 
W listopadzie 2004 r. system X zajmował 7. miejsce na liście Top 500. 
 Na koniec, wypada wspomnieć o polskim akcencie. Jesienią 2003 r. w gdańskim 
Centrum Informatycznym TASK oddano do eksploatacji klaster obliczeniowy, przeznaczony 
dla środowiska naukowego. Został on dostarczony przez firmę Optimus. Oparła ona swój 
produkt na 256 procesorach Itanium firmy Intel. Rozmiar pamięci operacyjnej klastra wynosi 
256 GB, zaś maksymalna szybkość obliczeń — 1,3 Tflop/s, co plasowało go w chwili 
uruchomienia w trzeciej setce listy Top 500. 
 
7.  Dziś i jutro klastrów — przykłady rozwiązań, perspektywy rozwoju 
 
 Poniżej przedstawiono pokrótce kilka komercyjnych klastrów obliczeniowych, 
zwracając uwagę na ich najbardziej charakterystyczne cechy i podając najważniejsze 
parametry. 
 
Sun Fire Link 
 
 System klastrowy Sun Fire Link firmy Sun Microsystems [6] jest przeznaczony do 
współpracy z modelami 6800, 12000 i 15000 serwerów obliczeniowych Sun Fire. Można 
w nim łączyć ze sobą do 8 takich serwerów. Jako medium transmisji służą światłowody. 
Interesującym elementem klastra są specjalne układy we-wy, dzięki którym interfejsy 
obsługujące komunikację między serwerami są wyprowadzane bezpośrednio do przełącznic 
krzyżowych wewnątrz nich. Sama przełącznica klastra jest przystosowana do szybkości 
transmisji 6,4 Gb/s; układy wewnątrz serwerów pozwalają jednak tylko na transmisję 
z szybkością 4,8 Gb/s. Teoretyczny czas opóźnienia komunikacji wynosi 1 µs; 
w praktycznych aplikacjach osiągnięto, jako minimum, wartość 4 µs. 
 Klaster pracuje pod kontrolą wykorzystywanego we wszystkich komputerach Sun 
systemu operacyjnego Solaris (wersja 8 lub 9), w którym, specjalnie dla potrzeb Sun Fire 
Link, zaimplementowano mechanizm Remote Shared Memory (RSM), pozwalający na 
znaczne przyspieszenie współpracy serwerów. Dla potrzeb obliczeń równoległych 
opracowano oprogramowanie HPC Cluster Tools. Konfiguracja i zarządzanie całością 
systemu z poziomu interfejsu graficznego są możliwe dzięki systemowi programowemu 
Fabric Manager. 
 W maksymalnej konfiguracji (8 serwerów Sun Fire 15000 z dodatkowymi płytami 
MaxCPU) w klastrze może pracować 800 procesorów UltraSPARC III, korzystających z 4 
TB pamięci operacyjnej i dających łączną moc obliczeniową 1,7 Tflop/s. 
 
SGI Power ChallengeArray 
 
 W klastrze Power ChallengeArray firmy Silicon Graphics można połączyć ze sobą od 
2 do 8 węzłów obliczeniowych, którymi są wieloprocesorowe (do 36 mikroprocesorów MIPS 
w każdym) serwery Power Challenge. Każdy węzeł zawiera do 16 GB pamięci operacyjnej, 
wspólnej dla wszystkich procesorów węzła. W sieci działa przełącznica krzyżowa typu 
HiPPI, przystosowana do bardzo dużej szybkości transmisji (12,8 Gb/s); czas opóźnienia 
komunikacji udało się zredukować do wartości poniżej 1 µs. Węzły są ponadto przyłączone 
do standardowej sieci Ethernet, co umożliwia dostęp do klastra ze stacji roboczych Silicon 
Graphics Indy. 
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 Maksymalna moc obliczeniowa klastra wynosi 109 Gflop/s. Wykorzystywane 
oprogramowanie to m. in. system operacyjny IRIX oraz kompilatory języków wyższego 
rzędu, umożliwiające zrównoleglanie programów (dostępne są biblioteki PVM i MPI). 
 
NEC SCore 
 
 Klaster SCore japońskiej firmy NEC [4] jest skonstruowany z komputerów PC 
opartych na dwóch procesorach Pentium III (w wersji Express — Pentium 4 Xeon) 
i połączonych siecią Myrinet. Szybkość transmisji w sieci wynosi 2 Gb/s, zaś czas opóźnienia 
komunikacji — 6,37 µs. Klaster pracuje pod kontrolą, stanowiącego nakładkę na Linux, 
systemu operacyjnego SCore-D. Do ciekawszych jego innowacji należy dostępna w nim 
implementacja standardu MPI (w wersji mpich), w której wykorzystano mechanizm 
sprzętowo-programowy "zero copy transfer", umożliwiający realizację operacji DMA 
poprzez sieć Myrinet, bez konieczności angażowania procesorów węzła. Możliwa jest praca 
w klastrze widzianym jako system VSM, co ułatwia zaawansowany kompilator języków 
wyższego rzędu — Omni/SCASH. Zrównoleglanie programów ułatwia, wbudowany 
w system operacyjny, program uruchomieniowy (debugger), przywoływany automatycznie 
w przypadkach błędów wykonania programów.  
 Maksymalna szybkość obliczeń, jaką udało się osiągnąć w praktycznych aplikacjach, 
wyniosła w chwili wprowadzenia systemu na rynek (2002 r.) 618 Gflop/s, co dało mu 57. 
pozycję na liście Top500. 
 
HP XC 
 
 W klastrze tym wykorzystano, połączone siecią QsNet, serwery Integrity firmy 
Hewlett-Packard: rx2600, zawierający 1 lub 2, ewentualnie rx5670, zawierający od 2 do 
4 procesorów Itanium 2 firmy Intel; rozmiar dostępnej w nich pamięci operacyjnej to 
odpowiednio 24 i 96 GB. Pracą klastra zarządza system operacyjny Linux. Charakterystyczną 
cechą jest specjalizacja węzłów — mają tu one swoje określone role; panuje między nimi 
hierarchia. Ogólnie, dzieli się je na systemowe i użytkowe. Sprzętowi towarzyszy bogate 
oprogramowanie (co z reguły cechuje systemy Hewlett-Packard), takie jak system 
uruchomieniowy, kompilatory, biblioteki (w tym rozległa biblioteka matematyczna HP 
MLIB).  
 Szybkość transmisji w klastrze HP XC wynosi 2,7 Gb/s, zaś opóźnienie komunikacji 
— 2 µs. System jest skalowalny — może, w teorii, zawierać tysiące serwerów, tworząc 
klastrowy superkomputer.  
 
 
 Jaka przyszłość rysuje się przed klastrami obliczeniowymi? Jak będzie wyglądał ich 
dalszy rozwój? Wydaje się, iż zostanie utrzymany obecny trend łączenia w węzły klastra 
maszyn wieloprocesorowych z pamięcią wspólną (SMP), co owocuje dwoma stopniami 
możliwego zrównoleglenia programu: na poziomie sieci, a więc (najczęściej) 
z wykorzystaniem modelu obliczeń z przesyłaniem komunikatów, oraz wewnątrz węzła, 
gdzie następuje zrównoleglenie między procesory. Przykładowo, w programie można 
wydzielić niezależne (całkowicie lub w dużym stopniu) procedury i przydzielić je do 
wykonania poszczególnym komputerom. W przypadku konieczności 
synchronizacji/komunikacji między procedurami, komputery nadają do siebie i odbierają 
komunikaty przez sieć. Wchodzące w skład procedur pętle programowe można zrównoleglić 
(o ile się do tego nadają), przypisując wykonanie poszczególnych iteracji, lub grup iteracji, 
do procesorów komputera. Należy wspomnieć, iż idea łączenia ze sobą systemów SMP niesie 
ze sobą niebezpieczeństwo powstania "wąskiego gardła", którym może się stać karta 
sieciowa, musi bowiem ona, poza spełnianiem swoich typowych funkcji, multipleksować 
dostęp do sieci wszystkich procesorów węzła. Możliwym rozwiązaniem tego problemu jest 
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zwielokrotnienie takich kart w węźle, jest to jednak kosztowne, a zatem nie do przyjęcia 
w konstrukcjach tworzonych z (leżącego u podstaw idei klastrów) założenia jako 
niskobudżetowe. 
 Innym, praktycznie niezmiennym od początku istnienia klastrów trendem są 
nieustające próby łączenia coraz większej liczby elementów. Sprzyja temu, co oczywiste, 
malejąca stale cena urządzeń elektronicznych koniecznych do budowy klastrów, oraz ich 
coraz większa wydajność. Przekłada się to wyraźnie na wzrost mocy obliczeniowej klastrów. 
Na wspominanej kilkakrotnie liście Top 500, już blisko 300 systemów obliczeniowych 
stanowią właśnie klastry (dane z listopada 2004 r.). Można tu przy okazji zauważyć, że 
powoli zaciera się różnica między klastrami a systemami wieloprocesorowymi (będącymi, 
według klasycznej definicji, pojedynczymi komputerami). Przykładowo, zajmujący 
zaszczytne drugie miejsce na tej liście system SGI Altix Columbia, zainstalowany w Ośrodku 
Badawczym NASA w Ames (USA), składa się z 20 węzłów połączonych w klaster siecią 
Infiniband. Mimo jednak, iż każdym węzłem jest 512-procesorowy komputer Altix (lub 
ściślej: jego "rdzeń"), to nie ma możliwości niezależnej pracy na takim węźle w oderwaniu 
od reszty systemu. Jest to, więc architektura hybrydowa, zbliżona do systemów w bardzo 
dużej skali wieloprocesorowych (MPP). 
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