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Streszczenie. W artykule zaprezentowane są zaawansowane możliwości klastrów ob-
liczeniowych. Na początku, przedstawiona jest historia dwóch najważniejszych idei
budowy klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem architektury Single System Ima-
ge (SSI). W dalszej części, przedstawiony jest program MMOC (Multiple Matrix on
OpenMosix Cluster), który jest podstawą budowy uniwersalnej biblioteki obliczeń ma-
cierzowych na klastrach bazujących na logice SSI.

1. Wstęp

Żyjemy w erze głębokiej informatyzacji naszego społeczeństwa. We wszystkich prak-
tycznie firmach są komputery. Wiele osób posiada własne komputery osobiste. Każdy
z nas ma swoje ulubione programy, gry, korzysta z baz danych. Wiele osób nie zdaje
sobie sprawy, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie czasy pierwszych superkom-
puterów, które zajmowały całe budynki. Większość z nas ma na swoim biurku mały
superkomputer, dorównujący ogromnym maszynom liczącym z końca lat 80-tych. Dla
przeciętnego użytkownika, moc jaką dysponuje jego komputer, jest wystarczająca do wy-
konywania rutynowych operacji. Zwykły pakiet biurowy taki jak OpenOffice.org lub MS
Office XP nie potrzebuje przesadnie szybkiego sprzętu. Gdy jednak stwierdzimy, że nasz
komputer jest już przestarzały, to po prostu kupimy albo nowy, albo modernizujemy go
poprzez wymianę starych części na nowe. Inaczej wygląda sprawa w instytucjach, które
potrzebują szybkich maszyn obliczeniowych, np.: do renderowania grafiki lub różnych
symulacji. Wiadomo, że pojedynczy komputer nie przeprowadzi obliczeń w zadowalają-
co krótkim czasie, zatem jednym z potencjalnych rozwiązań jest połączenie mocy wielu
niezależnych maszyn.

2. Koncepcje budowy klastrów obliczeniowych

2.1. Beowulf. W 1993 roku w NASA powstała koncepcja budowy superkomputera zło-
żonego z komputerów klasy IBM PC. Autorzy tej koncepcji kierowali się hasłem firmy
SUN - Dopiero sieć to komputer. Owocem tych prac był Beowulf. Nazwa ta pochodzi
od imienia wojownika, wywodzącego się z literatury angielskiej, który zabił większego
od siebie potwora - Grendela. Beowulf zbudowany był z szesnastu węzłów klasy INTEL
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486 DX4, które były połączone ze sobą przez 10 megabitową sieć typu Ethernet. Opra-
cowany system okazał się bardzo wydajnym i zarazem tanim rozwiązaniem na tworzenie
własnych systemów obliczeń rozproszonych. Po prezentacji Beowulfa nastała era kla-
strów obliczeniowych, tworzonych z wielu tanich węzłów. Wiele instytucji, które chciały
zminimalizować koszty związane z kupnem jednego, firmowego, dużego komputera do
zaawansowanych i czasochłonnych obliczeń, skoncentrowało się na budowie własnych
systemów rozproszonych. Klastry mógł budować każdy, kto miał co najmniej dwa kom-
putery połączone w jakąkolwiek sieć, dzięki której węzły mogłyby się wymieniać infor-
macjami. Beowulf opierał się na zdalnym wywoływaniu poleceń za pomocą protokołu
RSH lub, w nowszych wersjach, za pomocą SSH. W systemie był jeden główny węzeł,
tzw. MASTER, z którego można było uruchamiać wszelkie zadania na systemie, który
najczęściej posiadał bezpośredni dostęp do zewnętrznej sieci, w odróżnieniu od węzłów
SLAVE - rysunek 1.

Rysunek 1. Architektura klastra Beowulf

Węzły nie musiały mieć żadnych pamięci masowych, kart graficznych i interfejsów
I/O - administrowane były zdalnie, przez sieć. Standardowo, każdy komputer pobierał,
za pomocą protokołu BOOTP lub DHCP, kopie systemu operacyjnego, następnie jądro
montowało za pomocą NFS główne drzewo systemu plików i od tego momentu można
było uruchamiać na danym węźle programy. Dane wymieniało się za pomocą podmon-
towanej partycji NFS, która fizycznie znajdowała się na węźle głównym. Aby wykonać
jakikolwiek program, należało skopiować plik wykonywalny do obszaru widocznego przez
wszystkie węzły, następnie zbudować skrypt, który uruchamiałby na każdym węźle ten
program, a potem wyniki zapisywał do pliku. Na końcu, węzeł główny (MASTER) od-
czytywał wyniki, łączył je w całość i kończył działanie.
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Po wielu latach powstało wiele bibliotek, które pomagały w komunikacji pomiędzy
węzłami, wysyłaniu sygnałów i pobieraniu wyników. Najbardziej znanymi bibliotekami
są:

- MPI,
- PVM.

Wymienione oprogramowanie umożliwia bezpośrednie wysyłanie wyników, sygnałów
itp. informacji do węzła głównego i węzłów podrzędnych, bez potrzeby zapisu na dysku
twardym i tym samym straty wydajności.

2.1.1. MOSIX (oraz OpenMosix). Następną koncepcją systemów klastrowych, nazwaną
SSI (Single System Image), był MOSIX (Multicomputer Operating System for UNIX).
MOSIX powstał na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie na zlecenie izraelskiego woj-
ska. Miał to być system, w którym nie potrzeba wielkiej znajomości różnych aspektów
konfiguracji i użytkowania Beowulfa. Jak sama nazwa wskazuje, MOSIX miał udostęp-
niać Pojedynczy Obraz Systemu i nie posiadał wyróżnionych węzłów, na których można
było jedynie inicjować obliczenia. W założeniu MOSIX miał być prostym w konfiguracji
systemem klastrowym, na którym każdy znający podstawy systemów UNIX lub Linux,
mógłby wykonywać zaawansowane obliczenia. Systemy SSI w swojej budowie są zorien-
towane właśnie na proste wykonywanie trudnych i pracochłonnych zadań, w przyjazny
i prosty sposób.

Rysunek 2. Architektura klastra Single System Image

Każdy węzeł miał takie same prawa, z każdego można było uruchamiać różne procesy,
które następnie były rozprowadzane po klastrze. W odróżnieniu od Beowulfa, MOSIX
i jego wolny odpowiednik - OpenMosix, jest homogeniczny, czyli daje się uruchomić je-
dynie na komputerach jednej architektury. MOSIX w dodatku jest łatą na jądro jednego
systemu operacyjnego - Linuksa i nie można go przenieść na inny system operacyjny.

MOSIX opiera się na idei budowy systemów, które z punktu widzenia zwykłego użyt-
kownika są widziane jako pojedynczy komputer z dużą ilością pamięci operacyjnej.
Pamięć RAM w MOSIX jest sumą wszystkich pamięci z całego klastra. Dodatkowo,
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użytkownik widzi komputer składający się z sumarycznej ilości wszystkich procesorów
w całym klastrze. Pomimo tego, że MOSIX zbudowany jest z wielu kooperujących ze
sobą jednostek, działa przezroczyście dla aplikacji i procesów wykonujących się na kla-
strze. Siła systemu znajduje się w zaimplementowanych algorytmach migracji procesów
z bardziej obciążonych węzłów, lub z tych, które mają za mało pamięci na obsłużenie
procesu, do węzłów posiadających odpowiednie zasoby. Nie istnieje tu potrzeba wyrafi-
nowanego uruchamiania programów, aby mogły pracować równolegle, wystarczy zwykły
algorytm ”fork” lub program w jakimkolwiek języku skryptowym, aby uruchomić pro-
gram w wielu procesach. Ogólna zasada, aby procesy mogły migrować, jest taka, by
uruchomić program tak, żeby mógł wykonywać jak najwięcej operacji w oddzielnych
procesach. Tylko wtedy klaster będzie mógł automatycznie przemieścić procesy z wol-
nego węzła na szybszy lub wyrównać obciążenie na wszystkich węzłach w systemie.

MOSIX znajduje zastosowanie w symulacjach komputerowych i złożonych oblicze-
niach. Okazuje się być przydatny między innymi przy animacjach 3D i programach
sztucznej inteligencji. Jedynym wymogiem jest to, by programy te działały współbież-
nie, tworzyły nową instancję procesu. MOSIX to doskonały wybór dla farm serwerowych,
bezproblemowo pozwala uruchomić na klastrze takie serwery jak:

- WWW,
- POP3,
- SMTP,
- IMAP,
- SQL

oraz wiele innych, które działają jako demony systemowe. Przykładem takiego wielkiego
klastra, na którym zainstalowane są powyższe usługi jest klaster Google.

MOSIX automatycznie wykrywa ile węzłów jest w danej chwili dostępnych i jakie
jest ich bieżące obciążenie. Na podstawie tych informacji podejmowana jest decyzja
o ewentualnej migracji procesu na inny węzeł. Warunkiem migracji jest konieczność
uruchomienia liczby procesów równej co najmniej liczbie dostępnych węzłów. W przy-
padku większej liczby węzłów niż wszystkich procesów, które mogą migrować, niektóre
węzły mogą pozostać niewykorzystane. W celu przeciwdziałania temu zjawisku stosu-
je się technikę uruchamiania dwóch lub większej liczby procesów od liczby dostępnych
węzłów. Gwarantuje to, że na każdym węźle będzie uruchomiona co najmniej jedna
instancja procesu.

Użytkowanie MOSIX-a nie jest wskazane w obliczeniach, które bardzo dużo korzy-
stają z pamięci dyskowej. Każda operacja na dysku twardym wykonuje się o setki razy
wolniej niż ta sama operacja odbywająca się w pamięci RAM. Należy pamiętać przy
budowaniu programu, aby jak najmniej wykorzystywać dysk twardy. Następnym wą-
skim gardłem, które zmniejsza wydajność klastra jest sieć, którą węzły się komunikują.
W dzisiejszych czasach bezwzględnym minimum jest sieć typu Fast Ethernet (100 me-
gabitowa sieć Ethernet), standardem jest sieć typu Gigabit Ethernet (1000 megabitowa
sieć Ethernet). Gdy to nie wystarcza, należy zaopatrzyć się w sieć Myirnet lub sieć zbu-
dowaną na światłowodach. Dzięki tym rozwiązaniom czas opóźnienia pomiędzy węzłami
klastra zostanie zmniejszony do minimum. Właśnie niska przepustowość sieci uniemoż-
liwia klastrom konkurowanie z najszybszymi maszynami z listy TOP500 (należy jednak
zauważyć, że na tej samej liście jest kilka dużych klastrów obliczeniowych zbudowanych
na koncepcji Beowulf bądź SSI).
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3. Opis programu MMOC (Multiple Matrix on OpenMosix Cluster)

Program MMOC (Multiple Matrix on OpenMosix Cluster) jest programem napisanym
w języku C++. Zastosowaniem aplikacji jest optymalne mnożenie bardzo dużych ma-
cierzy na klastrze obliczeniowym MOSIX. Program MMOC charakteryzuje się dobrymi
wynikami przy mnożeniu macierzy, składających się z dużej ilości wektorów. Wyniki
szybkości obliczeń są porównywalne z klastrową instalacją programu Matlab firmy Ma-
thWorks (Matlab Distributed Computing). Wydajność tą zawdzięcza wieloprocesowemu
obliczaniu iloczynu macierzy, przez specjalnie skonstruowany algorytm, rozdzielający
zadania na poszczególne procesy.

Program MMOC testowany był na klastrze Cactus zbudowanym z trzech węzłów,
które mogą niezależnie działać od siebie, ale podłączone razem tworzą klaster Single
System Image.

Opis węzłów
W kolejnych punktach przedstawiona została konfiguracja każdego z węzłów testowego

klastra:

1) Komputer IBM\Lenovo, procesor Celeron M 1700 MHz, 512 MB RAM, dysk
twardy 80 Gb - rysunek 3.

Rysunek 3. Komputer pełniący rolę węzła nr 1
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2) Serwer SIEMENS NIXDORF, 2 x Pentium MMX 166 MHz, 56 MB RAM, dysk
twardy 4 Gb - rysunek 4.

Rysunek 4. Komputer pełniący rolę węzła nr 2

3) Komputer PC, procesor Pentium II 400 MHz, 64 MB RAM, dysk twardy 4 Gb
- rysunek 5.

Rysunek 5. Komputer pełniący rolę węzła nr 33.2. Wydajność programu
MMOC na klastrze Cactus
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Aby sprawdzić wydajność programu MMOC oraz klastra Cactus przygotowano dwie
macierze kwadratowe:

A =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 ... 0
0 0 ... 0
...

...
0 0 ... 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

N×N

, B =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
1 1 ... 1
1 1 ... 1
...

...
1 1 ... 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

N×N

Macierz A jest macierzą wymiaru N × N , której wszystkie elementy są równe zero,
gdzie N = 256.

Macierz B jest macierzą wymiaru N×N , której wszystkie elementy są równe 1, gdzie
N = 256.

Dokonano programem MMOC mnożenia tych macierzy:

C = (A ∗B).

Po operacji mnożenia uzyskano macierz wyjściową C stopnia N = 256:

C =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
0 0 ... 0
0 0 ... 0
...

...
0 0 ... 0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

N×N

.

Rysunek 6. Wykres ilustrujący czas mnożenia na węźle SIEMENS NIXDORF

Dokonano 20 prób w każdej konfiguracji klastra. Wyniki przedstawiane będą uśred-
nionymi czasami wykonywania programu na tych samych danych.
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Na początku uruchomiono program na jednym węźle (SIEMENS NIXDORF), czas
mnożenia powyższych macierzy był następujący:

Tabela 1: Średni czas mnożenia programu MMOC na
SIEMENS NIXDORF

Czas wykonywania dla: Czas
real 24m51.651s
user 23m39.410s
sys 1m29.655s

Następnie uruchomione zostało mnożenie na klastrze Cactus, składającym się z 2 wę-
złów. Wyniki były zdecydowanie lepsze, ale i tak nie satysfakcjonujące. Gdy uruchomio-
no program na 3 węzłach, szybkość obliczeń wzrosła, program wykonał swoje działanie
poniżej 1 minuty.

Rysunek 7. Wykres ilustrujący czas mnożenia na klastrze Cactus

Tabela 2: Średni czas wykonania dla klastra Cactus (3 wę-
zły)

Czas wykonywania dla: Czas
real 0m59.343s
user 0m55.344s
sys 0m39.344s

Należy zaznaczyć, że program był uruchamiany na najsłabszym węźle w klastrze (SIE-
MENS NIXDORF), procesy wędrowały do innych węzłów przez sieć Ethernet 10 Mbit.
Jak widzimy, dzięki specjalnej budowie programu oraz wykorzystaniu klastra MOSIX
(OpenMosix) zyskaliśmy ponad 908%!
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4. Plany rozwoju aplikacji

W przyszłości planowane jest rozszerzenie oprogramowania MMOC o zaawansowane
operacje macierzowe, przepisanie kodu na model obiektowy oraz zamknięcie powstałej
biblioteki w moduł języka Python.
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ADVANCED APPLICATION OF COMPUTATIONAL CLUSTERS

KAMIL MYŚLIWIEC

Abstract. The paper presents advanced capibilities of computational clusters. In the beginning, hi-
story of two major ideas of clusters design is presented, with particular focus on Single System Image
architecture. In the latter part MMOC application is presented, which is basic for design of universal
library for matrix computation working in the cluster environment, based on SSI logic.


