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Περίληψη

΄Ενα πλέγµα είναι ένα κατανεµηµένο σύστηµα που συνδυάζει ετερογενείς και

γεωγραφικά αποµακρυσµένους πόρους σε µια ενιαία υψηλού επιπέδου ανα-

παράσταση, χρησιµοποιώντας ενδιάµεσο λογισµικό. Η ετερογένεια, ο τυπι-

κά µεγάλος αριθµός, το απρόβλεπτο της διαθεσιµότητας των πόρων λόγω της

χαλαρής διασύνδεσης και η συνήθως οµότιµη αρχιτεκτονική καθιστούν την

εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας σε αυτά τα συστήµατα ένα πολύ απαιτητι-

κό πρόβληµα. Ειδικότερα, µπορούν να εντοπιστούν τρεις ευρείες κατηγορίες

υποπροβληµάτων που απασχολούν ισάριθµες ερευνητικές κατευθύνσεις. Η

πρώτη δίνει έµφαση στη µέτρηση των επιδόσεων ενός κόµβου και στη διάχυ-

ση των συλλεγόµενων µετρικών σε όλο το πλέγµα, προκειµένου να υποστη-

ϱιχθούν αποφάσεις σχετικές µε την ποιότητα υπηρεσίας. Για παράδειγµα

είναι επιθυµητό ένας χρονοδροµολογητής πλέγµατος να έχει έγκαιρη και σω-

στή πληροφόρηση για τις επιδόσεις των κόµβων-εργατών που διαχειρίζεται,

προκειµένου να αναθέσει µια εργασία µε αυστηρούς χρονικούς περιορισµούς

στους ταχύτερους κόµβους. Η δεύτερη δίνει έµφαση στην αµφιµονοσήµαντη

απεικόνιση µετρικών επίδοσης και άλλων χαρακτηριστικών ενός κόµβου, α-

πό και προς µια κοινή, προτυποποιηµένη οντολογία υψηλού επιπέδου που

µπορεί να χρησιµοποιείται από τα ενδιαφερόµενα µέρη για τη σύναψη Συµ-

ϕωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας. Η τρίτη δίνει έµφαση στο σχεδιασµό του ίδιου

του ενδιάµεσου λογισµικού, ώστε να παρουσιάζει µια σειρά από χαρακτηρι-

στικά που το καθιστούν πιο προσαρµόσιµο στις απαιτήσεις ενός συστήµατος

µε διαφορετικά επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας, όπως π.χ. η κλιµακωσιµότητα

και η ανοχή σε σφάλµατα. Η διατριβή ασχολείται κυρίως µε την πρώτη και την

τρίτη κατεύθυνση, χρησιµοποιώντας αποκεντρωµένες/οµότιµες τεχνικές που

στη ϐιβλιογραφία τείνουν να περιγράφονται µε τον όρο ‘χορογραφία’. Ειδι-

κότερα παρουσιάζουµε έναν πλήρως αποκεντρωµένο αλγόριθµο µέτρησης της

απόστασης για εθελοντικά συστήµατα παραµετρικής επεξεργασίας και ένα εν-

διάµεσο λογισµικό ηµιαυτόµατης παραλληλοποίησης κώδικα για συστοιχία,

που ϐασίζεται σε αποκεντρωµένο αλγόριθµο. Βασική ερευνητική προσέγγιση

είναι η υλοποίηση κάθε ιδέας µε ένα πραγµατικό σύστηµα και η δοκιµή της

µε πραγµατικές εφαρµογές, διότι στα πραγµατικά συστήµατα αναδεικνύον-

ται συχνά παράγοντες που παίζουν τεράστιο ϱόλο στην τελική συµπεριφορά,

συχνά σε αντίθεση µε όσα προβλέπει η ϑεωρία ή η απλή διαίσθηση. ΄Ετσι η



διατριβή περιλαµβάνει επίσης µία πλατφόρµα για ταχεία και απλή υλοποίηση

χαλαρά συνδεδεµένων οµότιµων δικτύων, η οποία ενσωµατώνει ορισµένα α-

πό τα κυριότερα σχεδιαστικά µοτίβα για αυτήν την κατηγορία εφαρµογών ενώ

ϐασικός της στόχος είναι η διευκόλυνση της υλοποίησης και δοκιµής τέτοιων

αρχιτεκτονικών για ερευνητικούς σκοπούς.. Το δεύτερο πρόβληµα µε το οποίο

καταπιάνεται η διατριβή είναι η δυναµική χρονοδροµολόγηση ϕωλιασµένων

ϐρόχων µε σταθερές εξαρτήσεις. Παρουσιάζεται η υλοποίηση του Cronus,

ενός ενδιάµεσου λογισµικού το οποίο παραλληλοποιεί και χρονοδροµολογεί

αυτόµατα τέτοιους ϐρόχους µε τη ϐοήθεια ενός αποκεντρωµένου αλγορίθµου

ο οποίος ϐασίζεται σε ιδέες γεωµετρικής χρονοδροµολόγησης. Τέλος, παρου-

σιάζεται συνοπτικά το Cronus/G, το οποίο αποτελεί µια υπηρεσία πλέγµατος

ϐασισµένη στο Cronus, η οποία απευθύνεται στο ίδιο είδος προβληµάτων (ϕω-

λιασµένοι ϐρόχοι µε σταθερές εξαρτήσεις) αλλά χρησιµοποιεί την τεχνολογία

του πλέγµατος για να εξασφαλίζει εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας.



Abstract

A grid is a wide-area distributed system spanning a largew number of het-

erogeneous resources, which are bridged by middleware. Those charac-

teristics, combined with the generally unpredictable node availability on a

loosely coupled system, render QoS assurance for those systems a highly

challenging task. The problem can be logically split into three subproblems;

The first subproblem is obtaining accurate metrics for supporting QoS deci-

sions, as well as disseminating those metrics throughout the grid on time.

For instance it is desirable for a grid scheduler to know the (static and

real-time) performance characteristics of the worker nodes it is managing,

so as to forward high-priority jobs to the fastest nodes. The second sub-

problem concerns 1-1 mapping of low-level system performance metrics

and qualitative characteristics suitable for dealing with resources when

performing a task to/from high-level ontologies which are more suitable

for signing and enforcing Service Level Agreements. The third subprob-

lem deals with designing the middleware itself so that it supports notions

inherent in QoS-aware systems, such as optimal resource use, scalability

and execution migration. This thesis deals with the first and third research

directions by implementing decentralized (choreography-based) solutions

to concrete problems. Regarding the first research direction, the thesis

focuses on the problem of distance measurement in volunteer computing

systems (an important class of grids). A completely decentralized algorithm

with zero network overhead is proposed and tested through its implementa-

tion. Additionally we present a generic framework for implementing simple

peer-to-peer and grid systems. The framework (sp2p) is specifically tuned

to research purposes, featuring a very steep learning curve and allowing

rapid implementation and easy testing of experimental architectures and

protocols. Regarding the third research direction, the thesis focuses on the

problem of fine-grained scheduling on clusters (clusters being by far the

most important class of resources operating within a grid). We implement

and present a low-level middleware (Cronus) which performs fine-grained

parallel execution of uniform nested loops on clusters, employing a dynamic

and decentralized scheduling algorithm. Finally we introduce Cronus/G,



a grid service that “wraps” Cronus and functions as a mediation core for

submiting uniform nested loops on a grid with QoS assurance.
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Εισαγωγή

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναδύεται ένα καινούριο υπόδειγµα κατενεµη-

µένων συστηµάτων, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η χαλαρή διασύν-

δεση (loose coupling) των κόµβων [15]. Στα χαλαρά διασυνδεδεµένα συστήµα-

τα κάθε κόµβος υλοποιεί τις ίδιες διεπαφές µε όλους τους άλλους, αλλά δεν

υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για τον τρόπο που το κάνει. Για την

ακρίβεια τα τρίτα µέρη έχουν σχεδόν πλήρη άγνοια του τρόπου µε τον οπο-

ίο υλοποιεί ένας κόµβος τις διεπαφές του συστήµατος, και όλο το σύστηµα

ϐασίζεται αποκλειστικά στην ανταλλαγή µηνυµάτων όπως προδιαγράφουν οι

διεπαφές. Η ίδια διεπαφή µπορεί να υλοποιείται από δύο συστήµατα µε εν-

τελώς διαφορετικό υλικό ή λειτουργικό σύστηµα και στη γενική περίπτωση ο

χρήστης της διεπαφής δεν έχει τρόπο (ούτε ενδιαφέρεται) να ξεχωρίσει τις δύο

υλοποιήσεις. Τα χαλαρά συνδεδεµένα συστήµατα τυπικά εµφανίζουν σηµαν-

τική γεωγραφική διασπορά και αρκετά µεγάλο αριθµό κόµβων (από µερικές

δεκάδες µέχρι µερικά εκατοµµύρια).

Οι δύο πιο σηµαντικές κατηγορίες χαλαρά συνδεδεµένων συστηµάτων ε-

ίναι τα οµότιµα δίκτυα peer-to-peer networks και τα υπολογιστικά πλέγµατα

computer grids. Η κυριότερη διαφορά τους έχει να κάνει µε το επιθυµητό

επίπεδο ασφαλείας. Σε ένα οµότιµο δίκτυο η ασφάλεια είναι περιορισµένη:

οι χρήστες και οι κόµβοι είναι ανώνυµοι ή έχουν κάποιο απλό αναγνωριστικό

και νέοι κόµβοι ή χρήστες µπορούν να συµµετάσχουν δυναµικά στο σύστηµα

χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. Αντίθετα σε ένα πλέγµα οι προδιαγραφές ασφα-

λείας είναι πιο αυστηρές : οι χρήστες και οι κόµβοι συνήθως ταυτοποιούνται µε

κάποιου είδους κρυπτογραφικά ασφαλές πιστοποιητικό και η προσθήκη ενός

νέου χρήστη ή κόµβου στο σύστηµα αναγκαστικά περιλαµβάνει την έκδοση

και αποδοχή του πιστοποιητικού του από τα αρµόδια µέρη. Και οι δύο κα-

τηγορίες συστηµάτων περιλαµβάνουν κατ΄ αρχήν κόµβους από διαφορετικές

διαχειριστικές αρµοδιότητες administrative domains, Αυτή η διαφορά έχει
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ϐέβαια κάποιες επιπτώσεις στην καταλληλότητα της κάθε κατηγορίας για συγ-

κεκριµένες εφαρµογές1, αλλά σε γενικές γραµµές αφορά τη διαχείριση του

χαλαρά συστήµατος και όχι την αρχιτεκτονική του.

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι η εξασφάλιση ποιότητας υπηρε-

σίας σε τέτοια συστήµατα, δηλαδή η διερεύνηση µεθόδων που επιτρέπουν στο

σύστηµα σαν σύνολο να παρέχει συγκεκριµένες εγγυήσεις για τις επιδόσεις

και τη συµπεριφορά του του από την οπτική γωνία των χρηστών.

Από την ίδια την αρχιτεκτονική των χαλαρά συνδεδεµένων συστηµάτων

όπως εξηγήθηκε συνοπτικά πιο πάνω (ϐλ. κεφάλαια 1 και 2 για πιο λε-

πτοµερή παρουσίαση των πλεγµάτων και των οµότιµων δικτύων αντίστοιχα),

προκύπτουν τρία ϑεµελιώδη χαρακτηριστικά που καθιστούν την εξασφάλιση

ποιότητας υπηρεσίας αξιοσηµείωτη ερευνητική πρόκληση. Τα χαρακτηριστι-

κά αυτά είναι :

1. Η ετερογένεια των κόµβων.

2. Η περιορισµένη αξιοπιστία της µεταξύ τους συνδεσιµότητας.

3. Το µεγάλο µέγεθος του συστήµατος, τόσο γεωγραφικά όσο και σε ό,τι

αφορά τον αριθµό των κόµβων.

Η ετερογένεια προκύπτει µε σχεδόν ϕυσικό τρόπο από το γεγονός ότι στα

χαλαρά συνδεδεµένα συστήµατα µόνο η διεπαφή επιβάλλεται να είναι κοινή,

ενώ η υλοποίηση επιτρέπεται να γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο. Συχνά µάλι-

στα ένα χαλαρά συνδεδεµένο σύστηµα υλοποιείται ακριβώς προκειµένου να

‘γεφυρωθούν’ ήδη υπάρχοντες ετερογενείς πόροι, όπως για παράδειγµα δια-

ϕορετικές ϐάσεις δεδοµένων µε παρόµοιο εννοιολογικά περιεχόµενο. Από την

άποψη της ποιότητας υπηρεσίας, η ετερογένεια αποτελεί παράγοντα δυσκο-

λίας επειδή καθιστά δύσκολη την ενιαία και αµφιµονοσήµαντη περιγραφή

των χαρακτηριστικών όλων των κόµβων που συµµετέχουν σε ένα χαλαρά συν-

δεδεµένο σύστηµα, περιγραφή που ωστόσο είναι αναγκαία προκειµένου να

υποστηριχθούν αποφάσεις και συµφωνίες σχετικές µε την ποιότητα υπηρε-

σίας.

Η περιορισµένη αξιοπιστία προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι οι κόµβοι

ανήκουν σε διαφορετικές διαχειριστικές αρµοδιότητες. Στο εσωτερικό ενός ορ-

γανισµού ένας κόµβος µπορεί να ϐγει εκτός λειτουργίας προγραµµατισµένα,

1Για παράδειγµα δύσκολα δίνεται ανώνυµη πρόσβαση για ανέβασµα και εκτέλεση οποιου-

δήποτε προγράµµατος σε µία συστοιχία
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π.χ. για λόγους συντήρησης ή και απρογραµµάτιστα, π.χ. λόγω υπερβολι-

κού ϕορτίου στις ώρες αιχµής. Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο το γεγονός

ότι ο κόµβος ϐγαίνει εκτός λειτουργίας είναι γνωστό στους διαχειριστές και

τους εντός του οργανισµού χρήστες του, περίπου την ίδια ώρα που συµβαίνει

και το ίδιο ισχύει και για τους παράγοντες που το προκαλούν. Αντίθετα ένας

οργανισµός δεν έχει, ούτε µπορεί να έχει τόσο άµεση πληροφόρηση για την

κατάσταση των κόµβων ενός διαφορετικού οργανισµού, ενώ αν η µεταξύ τους

απόσταση είναι σηµαντική, αρχίζουν να αποκτούν σηµασία και παράµετροι

όπως το ϕορτίο του δικτύου, οι διαφορετικές ώρες αιχµής κ.ο.κ.

Τέλος το µεγάλο µέγεθος του συστήµατος αυξάνει σηµαντικά την πολυ-

πλοκότητα του δικτύου και καθιστά ανεφάρµοστες µια σειρά από τετριµµένες

σε άλλα συστήµατα τεχνικές, όπως π.χ. η ενεργητική µέτρηση οποιουδήποτε

χαρακτηριστικού των κόµβων (κεφ. 2) λόγω της υπερβολικής επιπρόσθετης

επιβάρυνσης που συνεπάγονται.

Περιγραφή προβλήµατος

Λόγω της ευρύτητας και της ϱαγδαίας ανάπτυξης που εµφανίζει το πεδίο, αναγ-

καστικά η διατριβή πρέπει να περιοριστεί σε συγκεκριµένα υποπροβλήµατα.

Η διατριβή µέχρι εστιάζει σε δύο συγκεκριµένα προβλήµατα: τη µέτρη-

ση της απόστασης σε οµότιµα συστήµατα εθελοντικού υπολογισµού (τα οποία

επιλέγονται σαν αντιπροσωπευτικά των συστηµάτων που εκτελούν παραµετρι-

κές εφαρµογές, το πιο δηµοφιλές είδος εφαρµογών για πλέγµατα) και την

αυτόµατη παραλληλοποίηση και χρονοδροµολόγηση ϕωλιασµένων ϐρόχων σε

συστοιχίες. Το πρώτο σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα υπηρεσίας : οποιεσ-

δήποτε αποφάσεις σχετικές µε την ποιότητα υπηρεσίας σε ένα χαλαρά συνδε-

δεµένο δίκτυο ϐασίζονται σε σωστή και ακριβή πληροφόρηση για τις τρέχουσες

επιδόσεις των κόµβων του. Προκειµένου για το δεύτερο πρόβληµα, ο συσχε-

τισµός είναι λιγότερο άµεσος, αλλά όπως εξηγείται αναλυτικότερα στο κεφ. 1

η εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας έχει σαν αναγκαία προϋπόθεση την υπο-

στήριξή της από όλα τα επίπεδα του ενδιάµεσου λογισµικού. Για παράδειγµα

είναι αδύνατον να υλοποιηθούν διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας πρόσβασης

στο δίκτυο, αν το ενδιάµεσο λογισµικό δεν υποστηρίζει κάποιου είδος ιεράρ-

χηση των πακέτων που διακινεί.
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Συνοπτική επισκόπηση ϐιβλιογραφίας

Μέτρηση της απόστασης

Στη ϐιβλιογραφία διακρίνονται δύο είδη προσεγγίσεων στη µέτρηση της α-

πόστασης µεταξύ δύο κόµβων Α και Β. Η ενεργητική µέτρηση γίνεται µε απο-

στολή µηνυµάτων από τον Α προς τον Β ειδικά για αυτόν τον σκοπό. ∆ηλαδή

η µέτρηση της απόστασης αντιµετωπίζεται σαν µία ξεχωριστή και ανεξάρτητη

«υποεφαρµογή» πάνω στη σύνδεση των Α και Β. Αυτή η προσέγγιση συνεπάγε-

ται ένα διόλου αµελητέο πρόσθετο κόστος επικοινωνίας, το οποίο µειώνεται µε

διάφορες ευριστικές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το IDMaps[72], µια

γενικευµένη υποδοµή µέτρησης της απόστασης µεταξύ κόµβων του διαδικτύου

στο επίπεδο των πακέτων IP. Το IDMaps χρησιµοποιεί ενεργητική µέτρηση,

όµως για να περιορίσει το πρόσθετο επικοινωνιακό ϕορτίο δεν την εφαρµόζει

σε όλους τους κόµβους που παρακολουθεί. Αντίθετα οµαδοποιεί τους κόµβους

σε οµάδες (εκτιµώντας τη µεταξύ τους εγγύτητα µε µία πρώτη δειγµατοληπτική

µέτρηση), επιλέγοντας έναν κόµβο από κάθε οµάδα για «αντιπρόσωπο» και στη

συνέχεια παρακολουθεί ενεργητικά µόνο τις αποστάσεις αυτών των κόµβων.

Παρόµοια αλλά περισσότερο κατάλληλη για οµότιµα δίκτυα (όντας σχε-

διασµένη για να χρησιµοποιείται στους υπερκόµβους) είναι η προσέγγιση του

GDMS[57]. Στο GDMS οι κόµβοι πάλι χωρίζονται σε οµάδες, και ο αντιπρόσω-

πος κάθε οµάδας µετρά ενεργητικά την απόστασή του από όλους τους κόµβους

της οµάδας του και από τους αντιπροσώπους των άλλων οµάδων. Η απόσταση

µεταξύ δύο κόµβων Α και Β που ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες και δεν

είναι αµφότεροι αντιπρόσωποι, υπολογίζεται προσεγγιστικά από το άθροισµα

της απόστασης του καθενός από τον αντιπρόσωπο της οµάδας του και της α-

πόστασης των δύο αντιπροσώπων µεταξύ τους. Παρατηρούµε ότι µε αυτήν την

προσέγγιση η ενεργητική µέτρηση της απόστασης µοιράζεται σε ολόκληρο το

δίκτυο αντί να πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό σηµείο όπως στο IDMaps,

µε αποτέλεσµα πιο άµεσες µετρήσεις (οι Liu et al. αναφέρουν µέχρι 80% κα-

λύτερη επιλογή οµότιµων πόρων µε χρήση της µεθόδου) και πιο οµοιόµορφη

κατανοµή της επιπρόσθετης επικοινωνίας. ΄Ενα σοβαρό µειονέκτηµα αυτής

της µεθόδου είναι ότι για να µη καθίσταται απαγορευτικό το κόστος επικοινω-

νίας, πρέπει ο αντιπρόσωπος κάθε οµάδας να έχει δυνατότητα πολυεκποµπής

multicasting προς τα µέλη της, κάτι που δεν υποστηρίζεται συχνά από τα

κατώτερα στρώµατα του δικτύου.

Η δεύτερη προσέγγιση στη µέτρηση της απόστασης (και γενικά στη µέτρη-
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ση του χρόνου που παίρνουν διάφορες αλληλεπιδράσεις µε ένα σύστηµα) είναι

η παθητική µέτρηση. Η παθητική µέτρηση δε δηµιουργεί επιπλέον επικοι-

νωνία για τη µέτρηση της απόστασης, αλλά παρακολουθεί την επικοινωνία

που ήδη συµβαίνει στα πλαίσια της εφαρµογής, συλλέγει στατιστικά στοιχεία

και υπολογίζει µια εκτίµηση για το υπό µέτρηση µέγεθος. Χαρακτηριστικά

αναφέρουµε το σύστηµα SPAND[69], το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση των

επιδόσεων µιας οµάδας από οµοειδείς εξυπηρετητές. Οι πελάτες αυτών των

εξυπηρετητών µετρούν τη διάρκεια κάθε συναλλαγής από άκρο σε άκρο (end

to end) και υποβάλλουν αυτές τις µετρήσεις στον κεντρικό εξυπηρετητή του

SPAND, ο οποίος πραγµατοποιεί στατιστική ανάλυση στα δεδοµένα που υπο-

ϐάλλουν οι πελάτες και εκτιµά ποιο εξυπηρετητής ϐρίσκεται κοντύτερα σε έναν

πελάτη δεδοµένης της ϑέσης του πελάτη και της συναλλαγής που αυτός ϑέλει

να πραγµατοποιήσει. Το επιπρόσθετο επικοινωνιακό κόστος είναι πρακτικά

µηδενικό, και οι µετρήσεις αφορούν συναλλαγές στο επίπεδο της εφαρµογής,

που σηµαίνει ότι ϐρίσκονται πιο κοντά σηµασιολογικά στα χαρακτηριστικά

που ενδιαφέρουν την ποιότητα υπηρεσίας. Αυτή η στενή σύνδεση µε τη σηµα-

σιολογία µιας εφαρµογής ωστόσο αποδεικνύεται και η αχίλλειος πτέρνα της

παθητικής µέτρησης, αφού σύµφωνα µε την κριτική στο [72] καθιστά δύσκολη

τη χρήση της σαν γενική λύση.

Χρονοδροµολόγηση ϕωλιασµένων ϐρόχων

Η συνεισφορά της διατριβής µέχρι στιγµής περιλαµβάνει την ανάπτυξη του

ενδιάµεσου λογισµικού Cronus , το οποίο παραλληλοποιεί, χρονοδροµολο-

γεί και εποπτεύει την κατανεµηµένη εκτέλεση ενός ϕωλιασµένου ϐρόχου µε

σταθερές εξαρτήσεις. Η ϐιβλιογραφία σε αυτόν τον τοµέα είναι πολύ περιορι-

σµένη, γιατί η αυτόµατη παραλληλοποίηση κώδικα παραµένει ένα πάρα πολύ

δύσκολο πρόβληµα. Τα πλησιέστερα αντίστοιχα στο είδος της ηµιαυτόµατης

παραλληλοποίησης που κάνει το Cronus είναι η Unified Parallel C[10], µια

πλατφόρµα που επεκτείνει τη γλώσσα C µε µερικές παράλληλες ντιρεκτίβες

και µετατρέπει αυτόµατα το πρόγραµµα του χρήστη σε κώδικα κατάλληλο για

εκτέλεση σε συστοιχίες MPI και OpenMP , και η παράλληλη υλοποίηση

της STL από το µεταγλωττιστή g + + [62], όπου κλήσεις αλγορίθµων της

πρότυπης C + + όπως ο std :: inner_product() µπορούν να χρονοδροµολο-

γηθούν αυτόµατα σε µια συστοιχία OpenMP αν ο χρήστης το καθορίσει µε

κατάλληλες ντιρεκτίβες. ∆εν υπάρχει εργαλείο που να στοχεύει ειδικά στους

ϕωλιασµένους ϐρόχους µε σταθερές εξαρτήσεις όπως το Cronus . Η UPC ε-
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ίναι αρκετά εκφραστική ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί σε αυτήν ο αλγόριθµος

χρονοδροµολόγησης του Cronus , αλλά µε αξιοσηµείωτη πρόσθετη επιβάρυν-

ση κατά το χρόνο εκτέλεσης, λόγω του ότι η ϐιβλιοθήκη της UPC είναι πολύ

πιο ογκώδης.

Προτεινόµενη προσέγγιση

Τα δύο προβλήµατα αφορούν δύο ανεξάρτητες πτυχές της ποιότητας υπηρε-

σίας : την εποπτεία των επιδόσεων του κάθε κόµβου στο πλεγµα (µέτρηση της

απόστασης) και την ενεργή ϐελτίωσή τους µέσα από την καλύτερη αξιοποίηση

των παρεχόµενων πόρων (δυναµική παραλληλοποίηση/χρονοδροµολόγηση).

Επιπλέον αφορούν τα δύο άκρα των κατανεµηµένων εφαρµογών: τις παρα-

µετρικές εφαρµογές µε τις ογκώδεις µονάδες εργασίας που είναι ανεξάρτητες

µεταξύ τους, και το διεξοδικό παραλληλισµό (fine grained parallelism) όπου

η µονάδα εργασίας είναι λίγες δεκάδες ή εκατοντάδες εντολές και υπάρχουν

εξαρτήσεις δεδοµένων ανάµεσα στις µονάδες. ΄Ετσι στην ουσία η διατριβή α-

κολουθεί δύο ανεξάρτητες προσεγγίσεις.

Μέτρηση της απόστασης

Στο Ϲήτηµα της µέτρησης της απόστασης, προτείνεται ένας αποκεντρωµένος

αλγόριθµος που στηρίζεται στην παθητική µέτρηση στο επίπεδο της εφαρ-

µογής. Συγκεκριµένα, ο κόµβος που εκκινεί µια παραµετρική εφαρµογή,

καταγράφει το χρόνο στον οποίο κάθε κόµβος-εξυπηρετητής αναλαµβάνει µια

µονάδα εργασίας και το χρόνο στον οποίο επιστρέφει το αντίστοιχο αποτέλε-

σµα. Το χρονικό διάστηµα χρησιµοποιείται σαν µετρητική της απόστασης.

Με εφαρµογή ενός κανόνα δέλτα (προσαρµόσιµου ως προς το ϐάρος που

δίνει στις νέες µετρήσεις), κάθε νέα µέτρηση ενηµερώνει µια εκτίµηση της

απόστασης του εν λόγω κόµβου. Λόγω των στατιστικών ιδιοτήτων των παρα-

µετρικών εφαρµογών και της προσαρµοστικότητάς της στις διακυµάνσεις του

συστήµατος, η πρόβλεψη συγκλίνει πολύ γρήγορα και ο κόµβος που εκκίνη-

σε την εφαρµογή έχει µια ακριβή εικόνα της αναµενόµενης απόστασης κάθε

κόµβου-εξυπηρετητή από αυτόν.
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Πλεονεκτήµατα

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι ακριβέστερος από τις υπάρχουσες (και γε-

νικότερες) µεθόδους παθητικής µέτρησης όπως οι [69, 72] και προσαρµόζει

το αποτέλεσµά του δυναµικά στη συµπεριφορά του δικτύου κατά τη διάρ-

κεια εκτέλεσης της παραµετρικής εφαρµογής. Αν κάποιος κόµβος γίνει αργός

π.χ. λόγω υπερφόρτωσης, ο αλγόριθµος ϑα προσαρµόσει την εκτίµηση της

απόστασης αρκετά σύντοµα. Το ίδιο και αν κάποιος κόµβος ϐελτιώσει αισθητά

τις επιδόσεις του.

Σε σχέση µε τις µεθόδους ενεργητικής µέτρησης, ο αλγόριθµος εµφανίζει

µηδενική επιβάρυνση του δικτύου και αµελητέα επιβάρυνση των υπολογιστι-

κών πόρων του κόµβου στον οποίο εκτελείται. ΄Ετσι κλιµακώνεται πολύ πιο

εύκολα: στις µερικές χιλιάδες κόµβους ο αλγόριθµος εξακολουθεί να εκτιµά

την απόσταση µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και µε το ίδιο χαµηλό υπολογιστικό

κόστος, δεσµεύοντας µόνο µερικά ΜΒ αποθηκευτικού χώρου για τις πληροφο-

ϱίες απόστασης. Αντίθετα µια ενεργητική µέθοδος σε αυτά περίπου τα µεγέθη

συνεπάγεται ήδη τόσο µεγάλη επιβάρυνση του συστήµατος µε συναλλαγές

µέτρησης, που αναγκαστικά περιορίζει τον αριθµό των κόµβων στους οπο-

ίους εφαρµόζει την ενεργητική µέτρηση, και για τους υπόλοιπους ϐασίζεται

σε προσεγγίσεις.

Ουσιαστικά η εκµετάλλευση των ιδιαίτερων στατιστικών χαρακτηριστικών

των παραµετρικών εφαρµογών επιτρέπει στον προτεινόµενο αλγόριθµο παθη-

τικής µέτρησης να έχει συγκρίσιµη ή και καλύτερη ακρίβεια από τις µεθόδους

ενεργητικής µέτρησης, ενώ διατηρεί το κυριότερο πλεονέκτηµα των µεθόδων

της οικογένειάς του που είναι η αµελητέα επιβάρυνση του συστήµατος.

Μειονεκτήµατα

Η εκτίµηση της απόστασης ενός κόµβου στην οποία συγκλίνει ο αλγόριθµος ι-

σχύει µόνο για τη δεδοµένη παραµετρική εφαρµογή. ∆ιαφορετικές εφαρµογές

έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τα διάφορα µέρη ενός µηχανήµατος (π.χ.

άλλες απαιτούν ισχυρό επεξεργαστή ενώ άλλες απαιτούν γρήγορο Ι/Ο) και

µε δεδοµένη τη ο αλγόριθµος ϑα δώσει διαφορετικές αποστάσεις για τον ίδιο

κόµβο. Αυτό το πρόβληµα ϐέβαια είναι ανύπαρκτο σε εκείνες τις παραµετρι-

κές εφαρµογές που διαρκούν πολλά χρόνια, όπως η κρυπτανάλυση ισχυρών

αλγορίθµων.

Από πρακτικής άποψης, ο αλγόριθµος απαιτεί το ενδιάµεσο λογισµικό να
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υποστηρίζει εγγενώς την ακριβή καταγραφή της χρονικής στιγµής στην οποία

ένα µήνυµα (είτε η ανάθεση µιας µονάδας εργασίας, είτε η επιστροφή του

αποτελέσµατος) ϕτάνει στον κόµβο-παραλήπτη. Η καταγραφή αυτή µπορεί

να γίνεται και στο επίπεδο της εφαρµογής, αλλά όχι χωρίς απώλειες στην

ακρίβεια της πληροφορίας. Για παράδειγµα µια µονάδα εργασίας µπορεί

να εκτελεστεί από έναν κόµβο-εξυπηρετητή σε tpmsec και το αποτέλεσµα να

παραληφθεί από το ενδιάµεσο λογισµικό του κόµβου που την ανέθεσε µετά

από άλλα tnmsec . Ο χρόνος όµως στον οποίο ϑα παραλάβει το αποτέλεσµα η

εφαρµογή που απέστειλε τη µονάδα εργασίας δεν είναι tn+tp , αλλά tn+tp+tq

όπου tq είναι ο χρόνος που το µήνυµα παραµένει στην ουρά (ή σε κάποια

παρόµοια δοµή) του στρώµατος δικτύου του ενδιάµεσου λογισµικού, µέχρι να

παραδοθεί στο στρώµα της εφαρµογής. Η παθητική µέθοδος στο επίπεδο της

εφαρµογής ‘χρεώνει’ το tq στον κόµβο-εξυπηρετητή, ενώ στην πραγµατικότητα

πρόκειται για τοπική καθυστέρηση.

Παραλληλοποίηση ϕωλιασµένων ϐρόχων

Για το πρόβληµα της παραλληλοποίησης προτείνεται (και υλοποιείται) ένα

ενδιάµεσο λογισµικό, το Cronus , το οποίο λαµβάνει στην είσοδό του µία επι-

σηµειωµένη (annotated) εκδοχή του ακολουθιακού κώδικα του ϐρόχου, και

την παραλληλοποιεί αυτόµατα, ενσωµατώνοντας στον παράλληλο κώδικα έναν

αλγόριθµο δυναµικής χρονοδροµολόγησης ο οποίος ϐασίζεται σε γεωµετρικές

τεχνικές διάσχισης του χώρου δεικτών του ϐρόχου (κεφ. 1).

Πλεονεκτήµατα

Το Cronus εξειδικεύεται στους ϕωλιασµένους ϐρόχους µε σταθερές εξαρ-

τήσεις, µε αποτέλεσµα ο παραγόµενος παράλληλος κώδικας να έχει αισθητά

καλύτερες επιδόσεις από αυτόν που παράγεται µε µια γενικευµένη πλατφόρ-

µα ηµιαυτόµατης παραλληλοποίησης όπως η UPC . Αλλά και εξειδικευµένες

προσεγγίσεις του λεπτοµερούς παραλληλισµού όπως το tiling [29] υστερούν

σε επιδόσεις σε σχέση µε το Cronus , µια και οι αλγόριθµοι χρονοδροµο-

λόγησης που χρησιµοποιούν έχουν υπεργραµµική πολυπλοκότητα, ενώ όλοι

οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιεί το Cronus έχουν γραµµική πολυπλοκότητα

(και σταθερή στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ϐελτιστοποιήσεις της ενότητας

3.3.6.

Η χρονοδροµολόγηση γίνεται δυναµικά, από τους ίδιους τους επεξεργα-
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στές που εκτελούν το παράλληλο πρόγραµµα, µε ανταλλαγή κατάλληλων µη-

νυµάτων. ∆εν υπάρχει ανάγκη για κάποια κεντρική οντότητα που να συντονίζει

τους επεξεργαστές. Ο αριθµός των επεξεργαστών που ϑα εκτελέσουν το παράλ-

ληλο πρόγραµµα, είναι παράµετρος του χρόνου εκτέλεσης : ο ίδιος ο παράλ-

ληλος κώδικας δεν αλλάζει σε κάτι αν εκτελείται από 2 ή 3 ή 10 επεξεργαστές.

Από τη στιγµή που ϑα τους ανατεθούν οι πρώτες µονάδες επεξεργασίας, οι

επεξεργαστές χρονοδροµολογούνται µόνοι τους, µε ορθό και ϐέλτιστο τρόπο.

Τα δυναµικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου αλγόριθµου χρονοδροµο-

λόγησης τον καθιστούν προσαρµόσιµο (adaptable) στο είδος και την ποσότητα

των διαθέσιµων πόρων (επεξεργαστές, διασύνδεση). Συνεπώς το Cronus µπο-

ϱεί να χρησιµοποιηθεί σαν ϐάση για ενδιάµεσο λογισµικό ανώτερου επιπέδου,

το οποίο χρονοδροµολογεί ϕωλιασµένους ϐρόχους σε συστοιχίες του πλέγµα-

τος µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις ποιότητας υπηρεσίας.

Μειονεκτήµατα

Η εξειδίκευση του Cronus που του εξασφαλίζει τόσο καλές επιδόσεις, ε-

ίναι και το κυριότερο µειονέκτηµά του µια και το καθιστά ακατάλληλο για

παραλληλοποίηση προγραµµάτων που δεν περιγράφονται από ϕωλιασµένους

ϐρόχους µε σταθερές εξαρτήσεις. Επιπλέον για την ώρα περιορίζεται στη γλώσ-

σα C και στην πλατφόρµα MPI1.1 και ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να γίνει

η επισηµείωση του υπό παραλληλοποίηση κώδικα δεν είναι τόσο χρηστικός

όσο ϑα µπορούσε να είναι. Τέλος αν ο ϐρόχος έχει περισσότερα από 3 επίπεδα

ϕωλιάσµατος οι επιδόσεις του εργαλείου µειώνονται σηµαντικά (ωστόσο όπως

εξηγείται στο κεφ. 3 ϐρόχοι µε n επίπεδα ϕωλιάσµατος µπορούν να µετασχη-

µατιστούν σε ϐρόχους µε n − 1 επίπεδα ϕωλιάσµατος µε τετριµµένο τρόπο).

Κοινά χαρακτηριστικά της προσέγγισης

Παρά το ότι τα δύο προβλήµατα µε τα οποία καταπιάνεται η διατριβή αφορούν

ανεξάρτητες πτυχές της ποιότητας υπηρεσίας και διαφορετικά είδη εφαρµογών

πλέγµατος, υπάρχουν δύο κοινά στοιχεία ως προς τη ‘φιλοσοφία’ τους και τη

µεθοδολογία που ακολουθείται.

Πρώτον, και οι δύο προτεινόµενες λύσεις ϐασίζονται σε αποκεντρωµένες

και δυναµικές τεχνικές, οι οποίες όπως ϑα δούµε αναλυτικότερα στο κεφ. 1

περιγράφονται συχνά στη ϐιβλιογραφία µε τον όρο ‘χορογραφία’. Η εναλ-

λακτική σχεδιαστική ϕιλοσοφία είναι αυτή της ‘ενορχήστρωσης’, στην οποία
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τα µέρη ενός κατανεµηµένου συστήµατος συντονίζονται από κάποια κεντρι-

κή οντότητα µε ϐάση ένα στατικό πλάνο. Οι τεχνικές χορογραφίας είναι κατ΄

αρχήν πιο πολύπλοκες στο σχεδιασµό και την υλοποίησή τους από τις τεχνι-

κές ενορχήστρωσης, όµως ϐασική ϑέση της παρούσας διατριβής είναι ότι οι

τεχνικές χορογραφίας κλιµακώνονται πιο εύκολα και γενικά συµπεριφέρονται

καλύτερα σε χαλαρά συνδεδεµένα συστήµατα.

∆εύτερον, από µεθοδολογικής άποψης, και στις δύο περιπτώσεις η προ-

σέγγιση ϐασίζεται στην υλοποίηση ενός πραγµατικού συστήµατος, το οποίο

χρησιµοποιείται για να ελεγχθεί η εγκυρότητα της ϑεωρητικής ιδέας σε ϱεαλι-

στικές συνθήκες και σε πρακτικά προβλήµατα. Είναι πεποίθηση του γράφον-

τος ότι αυτή η προσέγγιση είναι προτιµότερη από την εξοµοίωση, γιατί στις

πραγµατικές συνθήκες αναδεικνύονται παράγοντες οι οποίοι συνήθως δεν πε-

ϱιλαµβάνονται στα ϑεωρητικά µοντέλα και τις εξοµοιώσεις, γιατί διαισθητικά

δεν είναι προφανής η σηµασία τους.

Στην περίπτωση του αποκεντρωµένου αλγόριθµου µέτρησης, η προσέγγι-

ση αυτή οδήγησε στην υλοποίηση ενός ενδιάµεσου λογισµικού (sp2p ) το οποίο

ενσωµατώνει µια σειρά από χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανική πλατ-

ϕόρµα για γρήγορη και εύκολη υλοποίηση πειραµατικών τεχνικών σε οµότιµα

δίκτυα. Σε αντίθεση µε τα υπάρχοντα ενδιάµεσα λογισµικά, το sp2p :

• ΄Εχει πλήρως αρθρωτή σχεδίαση, επιτρέποντας στο χρήστη να τροποποι-

ήσει οποιοδήποτε κοµµάτι του προκειµένου να δοκιµάσει µια πειραµα-

τική ιδέα (π.χ. έναν καινούριο τρόπο διαχείρισης των µηνυµάτων).

• ΄Εχει πάρα πολύ µικρή καµπύλη εκµάθησης.

• ∆εν περιλαµβάνει λειτουργικότητα η οποία ενδεχοµένως είναι απαραίτη-

τη σε ένα περιβάλλον παραγωγής (όπως π.χ. ένα άρθρωµα ασφάλειας)

αλλά στο ερευνητικό περιβάλλον απλά επιβαρύνει άσκοπα την εγκα-

τάσταση και διαχείριση του ενδιάµεσου λογισµικού.

Αντίστοιχα στην περίπτωση της χρονοδροµολόγησης ϕωλιασµένων ϐρόχων,

η έρευνα από την αρχή προσανατολίστηκε στις ανάγκες της ανάπτυξης του

Cronus .

Συµβολή διατριβής

Η συµβολή της παρούσας διατριβής περιλαµβάνει :
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• ΄Εναν αποκεντρωµένο δυναµικό αλγόριθµο για τη µέτρηση της απόστα-

σης σε οµότιµα δίκτυα εθελοντικού υπολογισµού.

• ΄Ενα ενδιάµεσο λογισµικό (sp2p) του οποίου η σχεδίαση είναι προσανα-

τολισµένη προς τη διευκόλυνση της υλοποίησης πειραµατικών τεχνολο-

γιών σε οµότιµα δίκτυα. Αυτό το λογισµικό χρησιµοποιήθηκε για την

πειραµατική επαλήθευση του παραπάνω αλγορίθµου.

• ΄Ενα ενδιάµεσο λογισµικό χαµηλού επιπέδου (Cronus) που αναλαµβάνει

την δυναµική παραλληλοποίηση ϐρόχων και την αυτόµατη χρονοδροµο-

λόγησή τους σε συστοιχίες και πολυεπεξεργαστές κοινής µνήµης, χρη-

σιµοποιώντας έναν αποκεντρωµένο αλγόριθµο.

• ΄Ενα ενδιάµεσο λογισµικό υψηλού επιπέδου (Cronus/G) το οποίο πα-

ϱουσιάζει το Cronus σαν υπηρεσία πλέγµατος

∆ηµοσιεύσεις

Οι δηµοσιεύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της διατριβής, είναι

οι ακόλουθες :

Περιοδικό

• J1. Theodore Andronikos, Florina Ciorba, Panayotis Theodoropoulos,

Dimitris Kamenopoulos and George Papakonstantinou. CRONUS: A

platform for parallel code generation based on computational geome-

try methods. Journal of Systems and Software, 4:225–246q;, 2007.

Συνέδρια

• C1. Dimitris Kamenopoulos, Iosif A. Osman, Panayotis Tsanakas, "Di-

stance Measurement in Volunteer Computing Networks: A Completely

Decentralized Approach", in proceedings of the Third IEEE Internatio-

nal Symposium on Network Computing and Applications (NCA ’04),

pp. 399-104

• C2. Theodore Andronikos, Florina M. Ciorba, Panagiotis Theodoro-

poulos, Dimitris Kamenopoulos and George Papakonstantinou, "Code
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Generation for General Loops Using Methods from Computational Ge-

ometry", In Proceedings of the IASTED Parallel and Distributed Com-

puting and Systems Conference (PDCS 2004) , pp. 348-353, Cambri-

ge, MA USA, November 9-11, 2004.

∆ιάταξη κειµένου

Το κεφάλαιο 1 περιέχει µια πιο εκτενή εισαγωγή στις έννοιες και τα προ-

ϐλήµατα που απασχολούν την παρούσα διατριβή: στο υπολογιστικό πλέγµα,

την ποιότητα υπηρεσίας, τις διαφορές χορογραφίας και ενορχήστρωσης. Το

κεφάλαιο 2 περιγράφει την υλοποίηση του sp2p και του αποκεντρωµένου αλ-

γόριθµου µέτρησης της απόστασης σε οµότιµα δίκτυα εθελοντικού υπολογι-

σµού, ενώ περιλαµβάνει και µια διεξοδική επισκόπηση των οµότιµων δικτύων

και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Το κεφάλαιο 3 περιγράφει την υλο-

ποίηση και τον πειραµατικό έλεγχο του Cronus και το κεφάλαιο 4 περιγράφει

συνοπτικά τη λειτουργικότητα και την αρχιτεκτονική του Cronus/G.
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Κεφάλαιο 1

Ποιότητα υπηρεσίας στο

υπολογιστικό πλέγµα

1.1 Μεθοδολογία - ∆ιάταξη της διατριβής

Είναι αδύνατο να έρθει κανείς σε πρώτη επαφή µε ένα τόσο ϱαγδαία αναπτυσ-

σόµενο πεδίο όσο τα πλέγµατα και να µην αισθανθεί πολύ γρήγορα κατακυ-

ϱιευµένος από την πληθώρα αναλυτικών και τεχνολογικών προσεγγίσεων που

εµφανίζεται στη ϐιβλιογραφία. Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στον Ιστό, όπου

η σηµερινή προτυποποίηση των ϐασικών τεχνολογιών είναι αποτέλεσµα του-

λάχιστων 15 χρόνων µε δοκιµές πάνω σε µία πλανητική ϐάση χρηστών, στο

Πλέγµα είναι ακόµα πολύ νωρίς για να έχει παγιωθεί οποιαδήποτε τεχνολογία,

µια και η ϐάση του περιορίζεται στην ερευνητική κοινότητα και σε ορισµένους

ενθουσιώδεις ερασιτέχνες, µε όλες τις εγκαταστάσεις πλεγµάτων να σχεδιάζον-

ται ad hoc και έτσι την καθεµία από αυτές να είναι ουσιαστικά «αναγκασµένη»

να καινοτοµήσει σε κάτι. Το πεδίο δηλαδή είναι ακόµα στο στάδιο που σχεδόν

τα πάντα είναι υπό διερεύνηση, και η πράξη συχνά διαψεύδει τη ϑεωρία.

Αυτό µπορούµε να το δούµε εν τάχει εστιάζοντας σε µία µόνο µη παγιω-

µένη πλευρά του Πλέγµατος, που είναι η χρησιµοποιητέα στίβα πρωτοκόλλων

(µέχρι το επίπεδο της εφαρµογής). Η ερευνητική κοινότητα τα τελευταία 10

περίπου χρόνια προσανατολίζεται στην πλειοψηφία της προς µία στίβα πρω-

τοκόλλων η οποία ουσιαστικά επικάθεται στην κανονική στίβα HTTP-TCP/IP,

υλοποιώντας το δικό της επίπεδο Ϲευξης (SOAP) πάνω από το HTTP που είναι

το επίπεδο εφαρµογής της «κανονικής» στίβας. Το αποτέλεσµα είναι πολύ µε-

γάλο επιπρόσθετο ϕορτίο (overhead) για πληροφορίες πρωτοκόλλου και πολύ
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µεγάλη πολυπλοκότητα στην υλοποίηση. ΄Ετσι η προγραµµατιστική κοινότητα

(αλλά και το µειοψηφικό κοµµάτι της ακαδηµαϊκής) τείνει να απαλοίφει αυτό

το κόστος, χρησιµοποιώντας ad hoc πρωτόκολλα πάνω από την απλή στίβα

TCP/IP, µε αξιοσηµείωτα ευεργετικά αποτελέσµατα στις επιδόσεις και στην

πολυπλοκότητα λειτουργίας των συστηµάτων τους. Τα πιο επιτυχηµένα παρα-

δείγµατα πλεγµάτων µε πλανητική γεωγραφική εξάπλωση και εκατοµµύρια

χρήστες είναι οµότιµα συστήµατα µε τέτοιου είδους αδ ηος πρωτόκολλα, για

τα οποία αρκετοί ερευνητές ϑα δίσταζαν να χρησιµοποιήσουν τον όρο ‘πλέγµα’.

µια και ϑεωρούν πως τα πρότυπα που δεν καλύπτονται από αυτά τα συστήµατα

είναι παγιωµένα χαρακτηριστικά του πλέγµατος.

Από την άλλη µεριά δε γίνεται να αποφευχθεί η παρατήρηση ότι συστήµατα

µε αυτά τα «παγιωµένα χαρακτηριστικά» έχουν µέχρι στιγµής χρησιµοποιηθεί

µάλλον σποραδικά, ενώ τα «µη πρότυπα» συστήµατα χρησιµοποιούνται πολύ

ευρύτερα και έχουν πετύχει αξιοζήλευτες επιδόσεις. Συνεπώς δε µπορεί να

αποφευχθεί το συµπέρασµα ότι η χρησιµοποιούµενη στίβα πρωτοκόλλων είναι

µία παράµετρος του πλέγµατος και όχι παγιωµένο χαρακτηριστικό του κοινό

σε κάθε σύστηµα που λέγεται ‘πλέγµα’.

Ο ερευνητής λοιπόν που ϑέλει να εξάγει γενικά συµπεράσµατα για τα

πλέγµατα δε µπορεί να ϑεωρήσει σχεδόν τίποτα δεδοµένο για µια σειρά από

χαρακτηριστικά ενός συστήµατος που αφορούν περισσότερο ή λιγότερο άµεσα

την ποιότητα υπηρεσίας του. Θα πρέπει πρώτα να οριστεί το πλέγµα µε τρόπο

ικανά αφηρηµένο ώστε τα γενικότερα συµπεράσµατα να διακρίνονται από τις

ιδιαιτερότητες µιας υλοποίησης ή µιας κατηγορίας εφαρµογών, οι οποίες είναι

απλές παράµετροι της σχεδίασης και της λειτουργίας ενός πλέγµατος. ΄Εναν

τέτοιο ορισµό διατυπώνουµε στην ενότητα 1.2.

Αφού έχουν διατυπωθεί οι ϐασικοί ορισµοί, πρέπει να επιλεγεί µία ερευ-

νητική µέθοδος. Η ερευνητική µέθοδος που επιλέχθηκε σε αυτή τη διατριβή

δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση, όπως εξηγείται αµέσως παρακάτω.

1.1.1 Προσανατολισµός σε υλοποιήσεις

Είναι πεποίθηση του γράφοντος ότι οποιοδήποτε πρόβληµα πρέπει να προσεγ-

γίζεται µέσα από την υλοποίηση ενός πραγµατικού συστήµατος, αφενός επει-

δή η προσέγγιση του µηχανικού (engineer) αφορά πάντα, σε τελική ανάλυση

πραγµατικές υλοποιήσεις, και αφετέρου επειδή το πολυεπίπεδο έργο της υ-

λοποίησης ενός πραγµατικού συστήµατος ϕωτίζει πλευρές ενός πρωτοκόλλου,

µιας αρχιτεκτονικής, ή ενός πεδίου εφαρµογών οι οποίες συχνά αγνοούνται
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από τα ϑεωρητικά µοντέλα και από τις εξοµοιώσεις.

΄Ετσι, η υλοποίηση ενός παράλληλου µεταχρονοδροµολογητή (κεφ. 3) και

η καταµέτρηση των επιδόσεών του µε πραγµατικά προβλήµατα, έδειξε από

την πρώτη στιγµή ότι το κόστος επικοινωνίας (που στις ϑεωρητικές αναλύσεις

λαµβάνεται είτε µηδενικό είτε µοναδιαίο λόγω του ότι είναι πολύ δύσκολο να

υπολογιστεί) δεν είναι διόλου αµελητέο, και ότι το ίδιο ισχύει και για το κόστος

εκτέλεσης του ίδιου του αλγορίθµου της δροµολόγησης. Οποιαδήποτε µείωση

σε κάποιο από αυτά τα δύο κόστη συνεισφέρει αναλογικά πολύ περισσότε-

ϱο στη ϐελτίωση της συνολικής επίδοσης από ό,τι π.χ. κάποια ϐελτίωση στο

πλάνο της χρονοδροµολόγησης. Αυτή η διαπίστωση όµως δεν είχε ϕανεί εκ

των προτέρων στο ϑεωρητικό σχεδιασµό της γεωµετρικής χρονοδροµολόγησης,

ο οποίος ϑεωρεί το κόστος των ϐοηθητικών υπολογισµών αµελητέο, ϑεωρών-

τας π.χ. το µέγιστο σηµείο ενός υπερεπιπέδου άµεσα διαθέσιµο (ενώ γενικά

χρειάζεται αρκετές πράξεις ο υπολογισµός των συντεταγµένων του).

Για δεύτερο παράδειγµα σχεδόν καµία από τις εξοµοιώσεις που συναν-

τώνται στη ϐιβλιογραφία της παρούσας διατριβής δε λαµβάνει υπόψη της το

γεγονός ότι τα περισσότερα λειτουργικά συστήµατα δεν έχουν καθόλου καλές

επιδόσεις αν ο αριθµός των νηµάτων που εκτελούνται ξεπεράσει τις µερικές

δεκάδες. Θεωρητικά όταν εκτελούνται n νήµατα, το καθένα εκτελείται στο 1/n

της ταχύτητας σε σχέση µε το να υπήρχε µόνο ένα νήµα και οι εξοµοιώσεις το

λαµβάνουν αυτό υπόψη.

Στην πράξη, η διαχείριση των νηµάτων από το λειτουργικό σύστηµα γίνε-

ται µε χρήση δοµών που καταλαµβάνουν πολύτιµη µνήµη, και η πρόσβαση σε

αυτές τις δοµές δεν είναι σχεδόν ποτέ Ο(1), µε αποτέλεσµα από κάποιο αριθµό

νηµάτων και µετά να προκύπτει µια καθυστέρηση τάξεις µεγέθους µεγαλύτε-

ϱη από την προβλεπόµενη, η οποία επιπλέον είναι πολύ δύσκολο (πρακτικά

αδύνατο) να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Αυτό σηµαίνει λ.χ. ότι ένας χρονο-

δροµολογητής εργασιών που χρησιµοποιεί ένα νήµα για τη διαχείριση κάθε

εργασίας ϑα παρουσιάζει στις µερικές εκατοντάδες εργασίες σηµαντικά χει-

ϱότερες επιδόσεις από τις εξοµοιούµενες, καθιστώντας άκυρες διάφορες άλλες

υποθέσεις πίσω από τον σχεδιασµό των χαρακτηριστικών του σε ό,τι αφορά την

ποιότητα υπηρεσίας.

Βλέπουµε λοιπόν ότι η υλοποίηση ενός πραγµατικού συστήµατος έχει το

επιστηµονικό πλεονέκτηµα ότι παρέχει πάρα πολλές παρατηρήσεις στο ερευ-

νητή και αναδεικνύουν ιδιότητες που ένα ϑεωρητικό µοντέλο ενδεχοµένως δε

ϑα ϑεωρούσε apriori άξιες αναφοράς.
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Ωστόσο αυτή η προσέγγιση δε ϑα πρέπει να ϕτάνει στα άκρα: τα ϱεαλιστι-

κά λογισµικά για πλέγµατα όπως το Globusπαρουσιάζουν αξιοσηµείωτη πολυ-

πλοκότητα. Το Globus 4.0 αποτελείται από 1.000.000+ γραµµές κώδικα, σε

τρεις διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού C, Java, Perl και τουλάχιστον 4

µεταγλώσσες WSDL, ant, GNU Make, GSI, που υλοποιούν 50+ υποσυστήµατα

σε 7 διαφορετικές πλατφόρµες. Μόνο για να εξοικειωθεί κανείς µε αυτό τον

όγκο κώδικα, απαιτούνται εκατοντάδες ανθρωποώρες. Επιπλέον η παραµικρή

τροποποίηση σε κάποιο από τα ϑεµελιώδη υποσυστήµατα µπορεί να απαιτεί

αλλαγές σε δεκάδες άλλα, µόνο για συντακτικούς λόγους.

Τέλος η ίδια η εγκατάσταση και ϱύθµιση του Globus σε ένα σύνολο υπολο-

γιστών είναι ένα διόλου ευκαταφρόνητο έργο. Για τις δοκιµές του Cronus/G

(κεφ. 4), η εγκατάσταση του Globus σε 4 συστήµατα απαίτησε δεκάδες ανθρω-

ποηµέρες δουλειάς, µε πολλά πισωγυρίσµατα επειδή είχε γίνει κάποιο λάθος

στις πολύπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης και αρχικής ϱύθµισης. Και σε

αυτήν την περίπτωση το Globus χρησιµοποιείται από τη σκοπιά του προγραµ-

µατιστή εφαρµογών, χωρίς τροποποιήσεις στο ϐασικό σύστηµα. Αν γίνονταν

τροποποιήσεις στο ϐασικό σύστηµα, ο κύκλος της εγκατάστασης ϑα έπρεπε να

επαναληφθεί δεκάδες ϕορές µέχρι να ελεγχθούν και να ϐελτιστοποιηθούν οι

τροποποιήσεις.

Φυσικά όσα αναφέρονται για το Globus ισχύουν και για τα υπόλοιπα γενι-

κής χρήσης λογισµικά υπολογιστικού πλέγµατος που στοχεύουν σε ϱεαλιστικά

περιβάλλοντα : παρουσιάζουν όλα πολύ µεγάλη πολυπλοκότητα η οποία είναι

µάλλον αναµενόµενη όταν ο στόχος είναι πραγµατικές εφαρµογές να υλοποι-

ηθούν σε πραγµατικές συνθήκες, αλλά είναι εντελώς άχρηστη όταν ο στόχος

είναι να δοκιµαστούν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας του ίδιου του πλέγµα-

τος.

Αυτή η πολυπλοκότητα είναι ϕυσική από τη στιγµή που µια ϱεαλιστι-

κή υλοποίηση οφείλει να λαµβάνει υπόψη της πράγµατα όπως η ασφάλεια,

το πακετάρισµα που εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση σε διάφορα λειτουρ-

γικά, η συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις κ.ο.κ. Ωστόσο αν κάποιος

ενδιαφέρεται για πειραµατισµούς που αφορούν τα ϑεµέλια του υπολογιστικού

πλέγµατος, το κόστος του να τους υλοποιεί σε ένα ϱεαλιστικό σύστηµα είναι

απαγορευτικό, και δεν προκύπτει κάποιο χρήσιµο συµπέρασµα από το να

λαµβάνονται

΄Ετσι για τους πειραµατισµούς µε οµότιµα δίκτυα του κεφαλαίου 2 σχεδι-

άσαµε το δικό µας ενδιάµεσο λογισµικό, ενώ για το πρωτότυπο του Cronus/G
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(κεφ. 4) χρησιµοποιήθηκε τελικά το ενδιάµεσο λογισµικό JAX-WS το οποίο

είναι πολύ πιο εύκολο στην εγκατάσταση από το Globus αν και του λείπουν

αρκετές λειτουργίες που ϑα ήταν αναγκαίες σε µια ϱεαλιστική εγκατάσταση.

Συνοψίζοντας, η ϐασική επιστηµολογική προσέγγιση της παρούσας δια-

τριβής περιορίζει το ϑεωρητικό κοµµάτι στους ορισµούς ϐασικών όρων και

εννοιών για την κατανόηση του πραγµατευόµενου ϑέµατος και στη συνέχεια

το παρακολουθεί µέσα από την υλοποίηση ενός πραγµατικού (όχι ϱεαλιστικο-

ύ, ωστόσο) συστήµατος. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει έναν αναπόφευκτο

προσανατολισµό προς την τεχνολογία λογισµικού, ενώ συχνά παρατίθενται

ολόκληρα αποσπάσµατα κώδικα για σχολιασµό, γι΄ αυτό και είναι καλό ο α-

ναγνώστης να έχει ϐασική εξοικείωση µε κάποια γλώσσα της οικογένειας της

C.

1.1.2 ∆ιάταξη του κειµένου

Με την εξαίρεση λοιπόν του παρόντος κεφαλαίου που είναι αµιγώς εισαγωγικό-

ϑεωρητικό, το υπόλοιπο κείµενο είναι δοµηµένο σε κεφάλαια που περιγράφουν

το καθένα µία ή περισσότερες πλευρές του πραγµατευόµενου ϑέµατος µέσα

από την υλοποίηση ενός συστήµατος, όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη

ενότητα.

΄Ετσι το κεφάλαιο 2 περιγράφει τα οµότιµα συστήµατα υπολογισµού και τις

µετρήσεις σε αυτά, ενώ ταυτόχρονα περιγράφει τα ϐασικά χαρακτηριστικά των

κατανεµηµένων συστηµάτων µε χαλαρή διασύνδεση. Εισάγει έτσι στα πρα-

κτικά προβλήµατα που παρουσιάζει η εξασφάλιση ποιότητας. Το κεφάλαιο 3,

µέσα από την υλοποίηση του παράλληλου µεταγλωττιστή Cronus εισάγει στην

έννοια της πλήρως αποκεντρωµένης χρονοδροµολόγησης, ενώ ταυτόχρονα πα-

ϱουσιάζει τις σχεδιαστικές προκλήσεις που προκύπτουν κατά την υλοποίηση

των χαµηλότερων στρωµάτων του ενδιάµεσου λογισµικού, προκειµένου αυτά

να µπορούν να συνεργαστούν σωστά µε τα ανώτερα επίπεδα για την εξασφάλι-

ση ποιότητας υπηρεσίας. Τέλος το κεφάλαιο 4 συνδυάζει τα συµπεράσµατα

των προηγούµενων δύο κεφαλαίων στην υλοποίηση µιας υπηρεσίας πλέγµα-

τος η οποία εκτελεί εργασίες σε µία ή περισσότερες συστοιχίες µε δυνατότητα

προδιαγραφής εγγυηµένης ποιότητας υπηρεσίας.

Για τη ϐιβλιογραφική επισκόπηση, λόγω του πλήθους και του ϑεµατικο-

ύ εύρους των πηγών, επιλέχθηκε να µην περιληφθεί αυτή σε ξεχωριστό κε-

ϕάλαιο. Μεγάλο µέρος της επισκόπησης γίνεται στο παρόν κεφάλαιο, αλλά

οι περισσότερες αναφορές δίνονται στα επόµενα κεφάλαια και όσο το δυνατόν
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πιο κοντά στο άµεσο συγκείµενό τους.

Το υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου εισάγει όπως προαναφέρθηκε τον

αναγνώστη στις ϐασικές πραγµατευόµενες έννοιες που είναι το υπολογιστικό

πλέγµα και η ποιότητα υπηρεσίας σε αυτό, καθώς και στις δύο κύριες σχε-

διαστικές ϕιλοσοφίες για κατανεµηµένες εφαρµογές, που είναι η χορογραφία

(αποκεντρωµένη - οµότιµη αρχιτεκτονική) και η ενορχήστρωση (κεντροποιη-

µένη - ασύµµετρη αρχιτεκτονική). ∆ίνει επίσης το περίγραµµα της ϑέσης που

υποστηρίζει η παρούσα διατριβή, που συνοψίζεται στο ότι η ποιότητα υπηρε-

σίας ως συστηµικό χαρακτηριστικό προσφέρεται για αντιµετώπιση µε προσεγ-

γίσεις οι οποίες δίνουν έµφαση στην κατακόρυφη και οριζόντια συνεργασία

των δοµικών µερών του, όπως είναι η προσέγγιση της χορογραφίας.

1.2 Υπολογιστικό Πλέγµα

Τα υπολογιστικά πλέγµατα είναι κατανεµηµένα συστήµατα που επιτρέπουν

αποµακρυσµένη χρήση των πόρων ενός κόµβου από άλλους κόµβους. Η α-

κριβής διαφορά ενός γενικότερου κατανεµηµένου συστήµατος από ένα πλέγµα

δεν έχει διασαφηνιστεί στη ϐιβλιογραφία, αλλά ϕαίνεται να υπάρχει συµφω-

νία ([5][9][45]) ότι ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι πλέγµα αν παρουσιάζει τα

ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Λειτουργεί πάνω από ένα ∆ίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN).

2. Παρουσιάζει ετερογένεια.

3. Είναι ανοιχτό σύστηµα.

Και τα τρία ϐασικά χαρακτηριστικά προκύπτουν το ϐασικό στόχο των

συστηµάτων πλέγµατος, που είναι να αποτελέσουν για τους υπολογιστικούς

πόρους ό,τι ο Παγκόσµιος Ιστός για τα έγγραφα [45]. Ο Παγκόσµιος Ιστός

είναι το κατεξοχήν WAN σύστηµα, οπότε το να παρουσιάζουν τα πλέγµατα το

ίδιο χαρακτηριστικό προκύπτει σχεδόν αυτονόητα. Σε συστηµικό επίπεδο, η

λειτουργία πάνω από WAN συνεπάγεται ότι η περιστασιακή µη διαθεσιµότητα

ενός κόµβου είναι (όπως και στον Ιστό) αναπόφευκτη, γεγονός που -όπως ϑα

δούµε κυρίως στα κεφάλαια 2 και 4- ϑέτει ενδιαφέρουσες παραµέτρους στο

σχεδιασµό υπολογιστικών πλεγµάτων και εφαρµογών για αυτά.

Παροµοίως, το σύνολο των µηχανηµάτων που συνδέονται στον Παγκόσµιο

Ιστό 1 είναι εξαιρετικά ανοµοιογενές, και το ίδιο είναι λογικό να συµβαίνει

1αλλά και σε σχεδόν οποιοδήποτε ϱεαλιστικό WAN
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για τα συστήµατα πλέγµατος. Φυσικά αυτή η ετερογένεια πρέπει µε κάποιον

τρόπο να αµβλύνεται. ΄Οπως και στον Ιστό, η απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ

των κόµβων εξασφαλίζεται µε κοινά, ουδέτερα πρωτόκολλα.

Τέλος, όπως και στον ιστό, υπάρχει ισχυρή προτίµηση προς το να είναι

αυτά τα πρωτόκολλα ανοιχτά και προτυποποιηµένα. ΄Ενα ανοιχτό σύστηµα

χρησιµοποιεί προτυποποιηµένα και γνωστά σε όλους τους χρήστες πρωτόκολ-

λα για την επικοινωνία, τη λειτουργία και την επέκτασή του, γεγονός που

ϐοηθάει στη ϐελτίωση, στη µεταφερτότητα και στην απήχησή του[32]. Φυσι-

κά υπάρχουν και κλειστά πλέγµατα όπως οι grid-enabled λύσεις της Oracle,

όµως αυτά σε γενικές γραµµές δεν απασχολούν την ακαδηµαϊκή ϐιβλιογραφία

και συνεπώς δε ϑα απασχολήσουν αυτή τη διατριβή.

Η υπάρχουσα εµπειρία γύρω από τα πλέγµατα έχει δείξει[43] ότι αυτά

είναι καλό να διαχωρίζονται σε 3 ευρείες υποκατηγορίες, οι οποίες έχουν να

κάνουν µε τις εφαρµογές για τις οποίες προορίζονται. Η πρώτη κατηγορία

είναι τα πλέγµατα δεδοµένων (data grids) τα οποία αντιστοιχούν σε εφαρµογές

όπως η εξόρυξη δεδοµένων από αποµακρυσµένες ετερογενείς πηγές και η

κατανεµηµένη αποθήκευση/διακίνηση δεδοµένων πολύ µεγάλου όγκου. Η

δεύτερη κατηγορία είναι τα υπολογιστικά πλέγµατα (computational grids) που

αντιστοιχούν σε εφαρµογές µε πολύ µεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ.

Η τρίτη κατηγορία είναι τα πλέγµατα χειρισµού οργάνων (instrumentation

grids) τα οποία έχουν να κάνουν µε τον αποµακρυσµένο χειρισµό ερευνητικών

ή ϐιοµηχανικών µηχανηµάτων σε πραγµατικό χρόνο.

Οι τρεις κατηγορίες πλεγµάτων διαφέρουν σηµαντικά, γιατί οι κατηγορίες

εφαρµογών στις οποίες αντιστοιχούν ιεραρχούν διαφορετικά τις προτεραιότη-

τές τους. ΄Ενα πλέγµα δεδοµένων έχει καλές επιδόσεις όταν τα επιθυµητά δε-

δοµένα µπορούν να εντοπιστούν µε ακρίβεια και να µεταδοθούν µε ασφάλεια

και ταχύτητα. Για παράδειγµα κατά την ανάκτηση µιας ϱεπλίκας ενός αρχείου

δεν µας ενδιαφέρει η δοµή της πληροφορίας που αυτό περιέχει, όσο η ταχύτη-

τα στη µεταφορά των δεδοµένων. Κατά συνέπεια τα πλέγµατα δεδοµένων που

προορίζονται για εφαρµογές κατανεµηµένης αποθήκευσης τείνουν να διακινο-

ύν τα δεδοµένα σε ανεπεξέργαστη δυαδική µορφή και όχι σε markup, ενώ κα-

τά τη διακίνηση των δεδοµένων εξασφαλίζεται το µέγιστο δυνατό εύρος Ϲώνης.

Αντίθετα σε ένα πλέγµα δεδοµένων τα µηνύµατα που ανταλάσσονται είναι εντο-

λές για µηχανήµατα ή πληροφορίες για την κατάσταση των µηχανηµάτων, και

κυρίαρχη σχεδιαστική παράµετρος είναι οι περιορισµοί πραγµατικού χρόνου,

που επιβάλλουν στο σύστηµα να ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση latency και
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όχι το εύρος Ϲώνης. ΄Οσο για τα υπολογιστικά πλέγµατα, το γεγονός ότι σε

γενικές γραµµές επιτρέπουν σε αποµακρυσµένα µέρη να χρησιµοποιούν το-

πικές υποδοµές για εκτέλεση άγνωστου κώδικα εγείρει σηµαντικά Ϲητήµατα

ασφαλείας και επιδόσεων και ταυτόχρονα επιβάλλει πλούσια σηµασιολογική

περιγραφή κάθε οντότητας ή υπηρεσίας. ΄Ετσι τα υπολογιστικά πλέγµατα

ϐρίσκονται κάπου ανάµεσα στις άλλες δύο κατηγορίες.

Πάντως σε όλα τα είδη πλεγµάτων κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η ετε-

ϱογένεια. Το γεγονός ότι σε ένα πλέγµα συµµετέχουν διαφορετικά συστήµατα

που εµπίπτουν σε διαφορετικές πολιτικές διαχείρισης δεν επιτρέπει η πρόσβα-

ση στους πόρους τους να γίνεται µε εγγενείς (native) µηχανισµούς. Για πα-

ϱάδειγµα αν κάθε οντότητα που χρησιµοποιεί ένα σύστηµα έπρεπε να συνδε-

ϑεί µε το δικό της τοπικό (στο σύστηµα) όνοµα χρήστη, πολύ σύντοµα κάθε

σύστηµα και κάθε οντότητα ϑα έπρεπε να διατηρεί και να ενηµερώνει µία

απαγορευτικά µεγάλη λίστα µε ονόµατα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

1.2.0.1 ‘Πλέγµα‘ και ’Πλέγµα‘

Ο όρος ’Πλέγµα‘ στη ϐιβλιογραφία. Από τη µία ’πλέγµα‘ είναι µία σχεδιαστική

ϕιλοσοφία κατανεµηµένων εφαρµογών και περιλαµβάνει έτσι ένα σύνολο από

συναφή πρωτόκολλα, σχεδιαστικά µοτίβα, αλγόριθµους και λογισµικά, χωρίς

κάποιο από αυτά να είναι περισσότερο ή λιγότερο ’πλέγµα‘ από το άλλο, παρ΄

όλες τις σηµαντικές επιµέρους διαφορές τους. Από την άλλη ο όρος ’πλέγµα‘

περιγράφει ένα (κυρίως οραµατιζόµενο επί του παρόντος) δίκτυο µε πλανη-

τική και καθολική παρουσία και διαθεσιµότητα, όπως ακριβώς είναι και ο

Παγκόσµιος Ιστός. Στο κείµενο ο όρος χρησιµοποιείται µε µικρά γράµµατα

για να δηλώσει την πρώτη έννοια

1.2.1 Ενδιάµεσο Λογισµικό

Το ενδιάµεσο λογισµικό (middleware) είναι λογισµικό που παρεµβάλεται α-

νάµεσα στους πόρους του πλέγµατος και στα προγράµµατα που κάνουν χρήση

τους, το οποίο

• Αποµονώνει τους µεν από τα δε, καθιστώντας την πρόσβαση ελεγχόµενη

• Κρύβει την πολυπλοκότητα και την ετερογένεια των πόρων από τα πιο

πάνω επίπεδα παρέχοντάς τους ϐολικές προγραµµατιστικές αφαιρέσεις.

[33]
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Το ενδιάµεσο λογισµικό είναι το σηµαντικότερο κοµµάτι του λογισµικού

που απαρτίζει ένα πλέγµα. Το ίδιο είναι πολυεπίπεδο. Για παράδειγµα ένα

ενδιάµεσο λογισµικό που στα υψηλότερα επίπεδα παρέχει διαπλατφορµικές

αποµακρυσµένες κλήσεις διαδικασιών (cross-platform RPC) µε έγγραφα XML

µπορεί να ϐασίζεται µε τη σειρά του σε ένα χαµηλότερο επίπεδο το οποίο πα-

ϱέχει διαπλατφορµικές µεταδόσεις πληροφορίας µε TCP/IP και σε ένα ακόµα

το οποίο παρέχει διαπλατφορµική επεξεργασία XML.

Τα χαµηλότερα και τα υψηλότερα επίπεδα του ενδιάµεσου λογισµικού

αποτελούν πρόκληση για διαφορετικούς λόγους. Στο χαµηλό επίπεδο, η ε-

τερογένεια αντιµετωπίζεται µε κώδικα γεφύρωσης. Η απαίτηση να είναι ο

κώδικας αυτός αρθρωτός για λόγους εύκολης αλληλεπίδρασης µε τα πιο πάνω

επίπεδα, συντήρησης και µεταφερσιµότητας σε άλλες πλατφόρµες, έρχεται

σε αντίθεση µε την απαίτηση ο κώδικας αυτός να έχει υψηλότατες επιδόσεις,

γιατί το τελευταίο τυπικά απαιτεί την εκµετάλλευση ειδικών χαρακτηριστι-

κών της κάθε πλατφόρµας. Τα χαµηλά επίπεδα του ενδιάµεσου λογισµικού

πρέπει λοιπόν να σχεδιάζονται προσεκτικά και να ϐελτιστοποιούνται όσο το

δυνατόν περισσότερο (συµπέρασµα που ϑα επιβεβαιώσουµε στο κεφάλαιο ;;).

Οι εµπλεκόµενοι τοµείς περιλαµβάνουν την αλγοριθµική πολυπλοκότητα, την

αρχιτεκτονική υπολογιστών, και τη ϐελτιστοποίηση κώδικα.

Στο υψηλό επίπεδο, το πρόβληµα είναι περισσότερο σηµασιολογικό και

αλγοριθµικό. Το υψηλό επίπεδο του ενδιάµεσου λογισµικού είναι αυτό που

αναλαµβάνει την επικοινωνία του κόµβου µε χρήστες και µε άλλους κόµβους,

και συνεπώς η έµφαση δίνεται στην πληρότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας,

στην ασφάλεια και γενικά στις εξωτερικές αλληλεπιδράσεις. Οι εµπλεκόµενοι

τοµείς περιλαµβάνουν την οντολογία, τη ϑεωρία δικτύων, την ασφάλεια λογι-

σµικού.

1.2.1.1 Γλώσσες υλοποίησης

Λόγω της ετερογένειας του πλέγµατος το ενδιάµεσο λογισµικό πρέπει να µπο-

ϱεί να λειτουργήσει σε διαφορετικές πλατφόρµες. ΄Ετσι συνήθως γράφεται σε

γλώσσες προγραµµατισµού που στοχεύουν σε µια διαπλατφορµική εικονική

µηχανή (όπως η Java ή η Perl), είτε τουλάχιστον σε γλώσσες προγραµµατισµού

για τις οποίες υπάρχει εγγύηση ότι ϑα µεταγλωττιστούν σε οποιαδήποτε πλατ-

ϕόρµα (π.χ. τη C89 όπως περιγράφεται στο [4]), αν είναι αναγκαία η ταχύτητα

ή η χαµηλού επιπέδου πρόσβαση στους πόρους που έχει ο µεταγλωττισµένος

κώδικας.
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Παρ΄ όλα αυτά είναι αναπόφευκτο κάποια κοµµάτια τουλάχιστον του εν-

διάµεσου λογισµικού να γράφονται σε κώδικα που εξαρτάται από µια συγ-

κεκριµένη πλατφόρµα, γιατί σε τελική ανάλυση το ενδιάµεσο λογισµικό δια-

χειρίζεται πόρους της πλατφόρµας στην οποία εκτελείται. Γι΄ αυτό το λόγο,

η σχεδίαση του αρθρωτού λογισµικού πρέπει να είναι αρθρωτή modular και

κατά το δυνατόν αποσυνδεδεµένη decoupled ώστε αυτά τα εξαρτηµένα από την

πλατφόρµα κοµµάτια κώδικα να αποµονώνονται και να παραµετροποιούνται

εύκολα.

Επειδή το ενδιάµεσο λογισµικό είναι πολύ σηµαντικό για τα συστήµατα

πλέγµατος, µπορεί να ειπωθεί ότι οι εξελίξεις στη σχετική έρευνα είναι σε

µεγάλο ϐαθµό οι εξελίξεις στο ενδιάµεσο λογισµικό. Αυτό µπορεί να ϕανεί

µέσα από την παρουσίαση τριών δηµοφιλών πακέτων ενδιάµεσου λογισµικού.

1.2.1.2 Globus

Το Globus [41] είναι ένα πακέτο ενδιάµεσου λογισµικού που επιτρέπει το

χτίσιµο υπολογιστικών πλεγµάτων όλων των κατηγοριών. Είναι το λογισµικό

αναφοράς για τη ϐιβλιογραφία και την έρευνα στο πεδίο, επειδή οι τεχνολο-

γίες που ενσωµατώνει είναι είτε προτυποποιηµένες, είτε πειραµατικές µε ϱητό

στόχο την προτυποποίηση. Συγκεκριµένα το Globus στην τρέχουσα έκδοση

(4.x ) υλοποιεί (ή και ορίζει εκ των πραγµάτων µέσα από τη δική του υλοπο-

ίηση) τα ακόλουθα πρότυπα:

• Open Grid Services Architecture (OGSA)

• Web Services Resource Framework (WSRF)

• Job Submission Description Language (JSDL)

• Distributed Resource Management Application API (DRMAA)

• WS-Management

• WS-BaseNotification

• SOAP

• WSDL

• Grid Security Infrastructure (GSI)
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Το πρότυπο OGSA[46] περιγράφει την υλοποίηση πλεγµάτων µε αρχιτε-

κτονική προσανατολισµένη σε υπηρεσίες (ϐλ. ενότητα 1.2.2). Περιγράφει

µια σειρά από ϐασικούς τύπους υπηρεσιών (π.χ. ’υπηρεσίες πληροφόρησης‘,

’υπηρεσίες διαχείρισης‘), τη γενική συµπεριφορά τους και τις πρότυπες αλ-

ληλεπιδράσεις των υπηρεσιών κάθε τύπου µε τις άλλες υπηρεσίες. Επίσης

ϑέτει (σχετικά αφηρηµένες) προδιαγραφές ασφαλείας, ποιότητας υπηρεσίας

και διαλειτουργικότητας για τα πλέγµατα και ορίζει µια γενικότερη σχεδια-

στική ϕιλοσοφία για τα ίδια και τις εφαρµογές τους. Η διάκριση που έγινε

παραπάνω ανάµεσα σε πλέγµατα δεδοµένων, επεξεργασίας, πληροφόρησης

και χειρισµού οργάνων προέρχεται από το OGSA.

Το OGSA δεν επιβάλλει κάποια συγκεκριµένη τεχνολογία ή πρωτόκολλο

στις υλοποιήσεις του. ΄Ετσι στην πρώτη υλοποίηση του OGSA (παρούσα στην

έκδοση 1 του Globus ) χρησιµοποιήθηκε ένας εν πολλοίς αυθαίρετος συνδυα-

σµός από δυαδικά πρωτόκολλα, διαλέκτους XML αλλά και δοµηµένες γλώσσες

όπως η Lisp για την περιγραφή των υπηρεσιών και για την επικοινωνία τους.

Μερικά από αυτά τα πρωτόκολλα (όπως το GridFTP) αποδείχτηκαν αναντικα-

τάστατα και στις σύγχρονες υλοποιήσεις του OGSA, ενώ άλλα διατηρούνται

στο Globus για λόγους συµβατότητας µε παλιότερες εγκαταστάσεις. Σύντοµα

η ϐιοµηχανία και ο ακαδηµαϊκός χώρος άρχισαν να στρέφονται προς τη στίβα

των Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Stack). Στη στίβα αυτή κάθε υπηρεσία

είναι διευθυνσιοδοτήσιµη µέσα από ένα URI, περιγράφεται από ένα έγγρα-

ϕο WSDL και η επικοινωνία γίνεται µε έγγραφα SOAP που ανταλάσσονται

µέσω των πρωτοκόλλων µεταφοράς HTTP και HTTPS (ϐλ. [27] καθώς και την

ενότητα 1.2.2 στο παρόν).

Το Globus παρουσίασε µια υλοποίηση του OGSA ϐασισµένη σε Υπηρε-

σίες Ιστούµε ορισµένες επεκτάσεις. Η υλοποίηση αυτή είναι το OGSI και οι

επεκτάσεις περιλαµβάνουν τη δυνατότητα του πληρεξουσίου (delegation) στην

ασφάλεια, και το να έχουν οι υπηρεσίες κατάσταση. Μια Υπηρεσία Ιστού που

υποστηρίζει κάποια από αυτές τις επεκτάσεις, λέγεται Υπηρεσία Πλέγµατος.

Το OGSI εξελίχθηκε στο πρότυπο WSRF, το οποίο επεκτείνει τη ϐασική αρχι-

τεκτονική των υπηρεσιών που δεν έχουν κατάσταση µε την έννοια των πόρων

που έχουν κατάσταση. Ο συνδυασµός ενός πόρου και µιας υπηρεσίας που

παρέχει πρόσβαση σε αυτόν λέγεται WS-Resource και αποτελεί τη ϑεµελιώδη

αρχιτεκτονική µονάδα του WSRF και όλων των υλοποιήσεων του OGSA στο

Globus από την έκδοση 3.0 και µετά. ΄Αλλο ενδιάµεσο λογισµικό που υλοποιεί

το WSRF είναι το WSRF.net[66].
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Το GSI (Grid Security Infrastructure[93]) είναι ένα πλήρες µοντέλο α-

σφάλειας για πλέγµατα, το οποίο ϐασίζεται στην ασύµµετρη κρυπτογραφία

και κατ΄ επέκταση στις Υποδοµές ∆ηµοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastru-

cture). Κάθε µέρος στο GSI (υπηρεσία, χρήστης, µηχάνηµα) ταυτοποιείται

από ένα µοναδικό πιστοποιητικό. Με ϐάση αυτό το πιστοποιητικό εξασφαλίζε-

ται η αµοιβαία αυθεντικοποίηση (mutual authentication), η κρυπτογράφηση

των επικοινωνιών και η µη αποποίηση ευθυνών (non-repuditation). Η κρυ-

πτογράφηση των υπηρεσιών γίνεται στο επίπεδο του πρωτοκόλλου µεταφοράς

(π.χ. µε HTTPS αντί για HTTP), στο επίπεδο των µηνυµάτων (τα µηνύµατα αν-

ταλάσσονται από ακρυπτογράφητο κανάλι αλλά περιέχουν κρυπτογραφηµένα

πεδία) ή και στα δύο.Η κυριότερη καινοτοµία του GSI σε σχέση µε αντίστοιχες

υποδοµές, είναι οι έννοιες του ενδιάµεσου πιστοποιητικού (proxy certificate)

και η συναφής δυνατότητα εξουσιοδότησης (delegation).

Το ενδιάµεσο πιστοποιητικό παράγεται από το κανονικό πιστοποιητικό ε-

νός µέρους και ταυτοποιεί το µέρος εξίσου αξιόπιστα µε το κανονικό πιστο-

ποιητικό, αλλά έχει περιορισµένη διάρκεια Ϲωής (συνήθως 24 ώρες αν και η

διάρκεια Ϲωής είναι παραµετροποιήσιµη). Ο χρήστης µιας υπηρεσίας της πα-

ϱέχει µόνο το ενδιάµεσο πιστοποιητικό του, το οποίο γίνεται δεκτό όσο δεν έχει

λήξει η διάρκεια Ϲωής του. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η έκθεση του

κανονικού πιστοποιητικού σε τρίτα µέρη µε προφανή ωφέλη στην ασφάλεια.

Επίσης τα ενδιάµεσα πιστοποιητικά καθιστούν δυνατή τη λειτουργία της

εξουσιοδότησης. Εξουσιοδότηση είναι η δυνατότητα του χρήστη να αναθέσει

σε µια υπηρεσία να δρα για λογαριασµό του, µε τα ίδια ακριβώς επίπεδα

πρόσβασης στο πλέγµα που έχει και ο ίδιος. Στο GSI αυτό επιτυγχάνεται

µε την παραχώρηση του ενδιάµεσου πιστοποιητικού του χρήστη στην υπηρε-

σία. Επειδή το ενδιάµεσο πιστοποιητικό έχει περιορισµένη διάρκεια Ϲωής, ο

χρήστης δεν εκτίθεται σηµαντικά παραχωρώντας το στην υπηρεσία.

Τα υπόλοιπα πρότυπα δεν είναι τόσο ϑεµελιώδη, αλλά έχουν να κάνουν µε

ϐασικές εφαρµογές στα πλαίσια του OGSA και του WSRF. Η JSDL είναι µια

γλώσσα που επιτρέπει την περιγραφή σεναρίων υποβολής εφαρµογών bag-

of-tasks σε ένα πλέγµα. Το σενάριο περιγράφεται από ένα έγγραφο XML

και περιλαµβάνει πληροφορίες για την προετοιµασία (staging) της εφαρµογής

(π.χ. την αντιγραφή κάποιων ϐοηθητικών αρχείων στους κόµβους που ϑα την

εκτελέσουν), την πλατφόρµα στην οποία αυτή µπορεί να τρέξει, τη δηµιουργία

των µονάδων εργασίας και τη συλλογή των αποτελεσµάτων.
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Το Globus υποστηρίζει εφαρµογές γραµµένες σε Jαα και C, ενώ πρόσθετα

αρθρώµατα επιτρέπουν και άλλες γλώσσες όπως Pερλ και Pψτηον. Το κοµµάτι

της γενικής υποστήριξης WΣΡΦ τρέχει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα,

αλλά οι έτοιµες υπηρεσίες διαµοιρασµού υπολογιστικών πόρων GΣΙ, ΓΣΙΦΤΠ,

ΓΡΑΜ απαιτούν Uνιξ.

1.2.1.3 JAX-WS

Το JAX-WS (JAva Xml - Web Services) είναι η στίβα αρχιτεκτονικής υπηρεσιών

ιστού της πλατφόρµας Java EE (πρώην J2EE). Μοιράζεται πολλές τεχνολογίες

µε το Globus , όπως τη χρήση WSDL για τις προδιαγραφές των υπηρεσιών

και SOAP για τα µηνύµατα. Επίσης παρέχει κι αυτό τη δυνατότητα οι υπη-

ϱεσίες ιστού να έχουν κατάσταση, αν µε διαφορετικό τρόπο από το WSRF. Η

τεχνολογία είναι ϑεωρητικά ανεξάρτητη από συγκεκριµένες πλατφόρµες και

γλώσσες προγραµµατισµού, αλλά στην πράξη είναι πολύ στενά συνδεδεµένη

µε τη γλώσσα Java. Για παράδειγµα οι

Η σηµαντικότερες τεχνικές διαφορές µεταξύ Globus και JAX-WS εντο-

πίζονται στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και στη γλώσσα υλοποίησης. Ενώ το

GSI είναι µια αρχιτεκτονική σχεδιασµένη από την αρχή για τις ανάγκες των

υπολογιστικών πλεγµάτων που ϐασίζεται κυρίως σε εξωτερικά εργαλεία όπως

το OpenSSL, το JAX-WS χρησιµοποιεί την ενιαία αρχιτεκτονική ασφαλείας

της πλατφόρµας Java EE. ∆εν υπάρχει κάτι αντίστοιχο του ενδιάµεσου πιστο-

ποιητικού, που σηµαίνει ότι περιορίζεται σηµαντικά η δυνατότητα υπηρεσιών

να καλούν υπηρεσίες που στεγάζονται σε άλλους οργανισµούς. Ειδικότερα,

δεν υφίσταται η έννοια του εικονικού οργανισµού στο JAX-WS.

Επίσης το JAX-WS είναι αυστηρά δοµηµένο πάνω στη γλώσσα Java. Μια

εφαρµογή JAX-WS διατυπώνεται αποκλειστικά σαν κώδικας Java, µέσα από

αντικειµενοστρεφείς αφαιρέσεις που παρέχονται για οντότητες όπως η υπηρε-

σία, ο τύπος πόρτας κλπ. Τα έγγραφα XML -όπως η περιγραφή WSDL- που

συνοδεύουν µια τυπική υπηρεσία πλέγµατος, παράγονται µε αυτόµατο τρόπο

από τον κώδικα. Αν στην υλοποίηση της υπηρεσίας συµµετέχει τρίτος κώδι-

κας, αυτός πρέπει να γεφυρωθεί πρώτα µε το σύστηµα µέσω ειδικού κώδικα

Java. Αυτός ο περιορισµός ϕυσικά ισχύει µόνο από τη µεριά της υλοποίησης

της υπηρεσίας. Η χρήση της µπορεί να γίνεται µε µηνύµατα SOAP σύµφωνα

µε τον τρόπο που προδιαγράφεται στο έγγραφο WSDL της.

Το JAX-WS ξεκίνησε σαν εσωτερικό ερευνητικό έργο της Sun Microsy-

stems αλλά ϐαθµιαία εξελίχθηκε σε ανοιχτό πρότυπο[36, 16]. Στοχεύει περισ-
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σότερο στο εσωτερικό της υποδοµής µεγάλων οργανισµών αλλά χρησιµοποιε-

ίται και για γενικής πρόσβασης εφαρµογές στις οποίες δεν υπάρχουν υψηλές

απαιτήσεις ασφάλειας.

1.2.1.4 JXSE

Το JXSE είναι ένα ενδιάµεσο λογισµικό που απευθύνεται οµότιµες εφαρµογές

στις οποίες οι κόµβοι δεν έχουν σταθερή σύνδεση ούτε σταθερή διεύθυνση (ϐλ.

κεφάλαιο 2). ΄Ετσι είναι προσανατολισµένο σε µια αρχιτεκτονική όπου σηµα-

σία έχει ο ϱόλος που επιτελεί η κάθε οντότητα και όχι η τοποθεσία της, ενώ

οι συνδέσεις είναι δικατευθυντικές (σε αντίθεση µε το OGSA όπου υπάρχουν

διακριτοί ϱόλοι παρόχου και χρήστη υπηρεσίας). Η ϐασική πληροφορία που

ανταλάσσεται δηµοσίως είναι η διαφήµιση (advertisement). Οι διαφηµίσεις

χρησιµοποιούνται από έναν κόµβο για να πληροφορηθούν οι άλλοι κόµβοι τις

δυνατότητες ή τους πόρους που αυτός διαθέτει, αλλά χρησιµοποιούνται και

για να διατυπώσει ένα αίτηµα στο δίκτυο, όπως π.χ. ότι αναζητά ένα συγ-

κεκριµένο αρχείο. Μια διαφήµιση ϕυσικά περιγράφει και τον τρόπο µε τον

οποίο ένας άλλος κόµβος µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν, ανοίγοντας δικα-

τευθυντικό κανάλι επικοινωνίας µε τον κόµβο προέλευσής της. Το µοντέλο

αυτό επικοινωνίας ϑα το χρησιµοποιήσουµε στην ενότητα 2.5.

Κατά τα άλλα το JXSE µοιράζεται πολλά χαρακτηριστικά µε τα άλλα δύο

συστήµατα. Είναι και αυτό ανοιχτό και γενικά ϐασισµένο στην XML. Ξεκίνη-

σε σαν πλατφόρµα πειραµατισµών, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει σε

διαδικασία προτυποποίησης. Χρησιµοποιεί κι αυτό τη γνωστή στίβα HTTP(S)-

TCP/IP και ϐασίζει την ασφάλειά του στο TLS. Η σηµαντικότερη διαφορά

του είναι ότι η δικατευθυντική επικοινωνία ανάµεσα στους κόµβους δεν ε-

ίναι προτυποποιηµένη, αλλά αφήνεται στην ελευθερία του προγραµµατιστή

εφαρµογών.

΄Ετσι οι κόµβοι µπορούν να ανταλάσσουν µηνύµατα XML, ϱοές δεδοµένων

σε δυαδική µορφή ή γενικά να επικοινωνούν σύµφωνα µε οποιοδήποτε πρω-

τόκολλο. ∆εν υπάρχει δηλαδή µία πρότυπη κωδικοποίηση δεδοµένο όπως το

SOAP. Υπάρχει µόνο πρότυπη κωδικοποίηση των προδιαγραφών υπηρεσίας

και των ϐασικών πρωτοκόλλων αλληλεπίδρασης στο επίπεδο της διαφήµισης.

Για αυτήν την προτυποποιηµένη επικοινωνία, υποστηρίζεται -όπως και στο

Globus ασφάλεια στο στρώµα µεταφοράς ή στο στρώµα των µηνυµάτων.

Το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε Java ή C, αλλά τα πρωτόκολλά

του είναι όλα σε XML και µπορούν να υλοποιηθούν σε οποιαδήποτε πλατφόρ-
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µα.

1.2.1.5 Σύγκριση των λογισµικών

Τα τρία ενδιάµεσα λογισµικά που εξετάσαµε παραπάνω παρουσιάζουν ση-

µαντικές οµοιότητες. Κατ΄ αρχάς και τα τρία έχουν µια αισθητή τάση προς

την προτυποποίηση, µια και αυτή διευκολύνει τη δηµιουργία ενός «οικοσυ-

στήµατος» εφαρµογών γύρω από το κυρίως ενδιάµεσο λογισµικό, αυξάνοντας

τη ϐάση χρηστών του και άρα την αποδοχή του, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα

σταθερό κανονιστικό πλαίσιο που λαµβάνει ως δεδοµένες κάποιες αποδεδειγ-

µένα καλές πρακτικές, επιτρέποντας στην έρευνα να συνεχίσει από εκεί και

πέρα.

Επιπλέον τα δύο ενδιάµεσα λογισµικά που απευθύνονται σε πλέγµατα µε

σταθερούς κόµβους είναι αναντίρρητα προσανατολισµένα προς τη στίβα Web

Services, η οποία αποτελεί τη ϐάση για όλα σχεδόν τα πρωτόκολλά τους. Το

JXSE αναγκαστικά δεν περιλαµβάνει τα ανώτερα στρώµατα της στίβας (για-

τί αυτά είναι σχεδιασµένη για οµότιµα δίκτυα), αλλά κι αυτό χρησιµοποιεί

πολύ παρόµοια πρωτόκολλα, λ.χ. όταν ϐασίζεται στην XML για την κωδικο-

ποίηση των διαφηµίσεων ή όταν µεταδίδει τις πληροφορίες του µε HTTP. ∆ια-

πιστώνουµε δηλαδή ότι η XML κυριαρχεί στα µεταδεδοµένα και κατά ϐάση

χρησιµοποιούνται τα ίδια πρωτόκολλα µε τον Παγκόσµιο Ιστό. Ωστόσο (και

εδώ έγκειται και µία από τις ϐασικές διαφορές Πλέγµατος και Ιστού) και τα

τρία ενδιάµεσα λογισµικά χρησιµοποιούν εντελώς άλλα πρωτόκολλα (όπως το

GSIFTP) όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εφαρµογή.

Τέλος και τα τρία ενδιάµεσα λογισµικά έχουν σαν στόχο τη διαπλατφορ-

µικότητα. Και εδώ ϐέβαια υπάρχουν αποκλίσεις που δικαιολογούνται από τις

ανάγκες επιµέρους εφαρµογών, όπως η απαίτηση ορισµένων υπηρεσιών του

Globus για λειτουργικό Unix ή η στενή σχέση του JAX-WS µε τη γλώσσα Java.

Ωστόσο η διαπλατφορµικότητα είναι ϱητός στόχος καθενός από τα λογισµικά,

και ισχύει για τις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης τους.

1.2.2 Αρχιτεκτονική προσανατολισµένη σε υπηρεσίες

Το ενδιάµεσο λογισµικό κρύβει την ετερογένεια των συστηµάτων που αποτελο-

ύν ένα πλέγµα, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται ένα µοντέλο αρχιτεκτονικής

δοµηµένο πάνω στην οµοιογενή αφαίρεση που δηµιουργείται. ΄Ενα τέτοιο µον-

τέλο, κυρίαρχο σήµερα στις κατανεµηµένες εφαρµογές, είναι η ϐασισµένη σε

29



µηνύµατα αρχιτεκτονική, και ιδιαίτερα η σηµαντικότερη υποπερίπτωσή της

που είναι η προσανατολισµένη σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική.

Ο όρος αρχιτεκτονική προσανατολισµένη σε υπηρεσίες (Service-oriented A-

rchitecture ή SOA) περιγράφει ένα προγραµµατιστικό µοντέλο στο οποίο η

λογική του συστήµατος υλοποιείται σε πολλά µικρά ανεξάρτητα κοµµάτια.

Αυτά τα κοµµάτια µπορούν να κληθούν µε συγκεκριµένες παραµέτρους και

µε συγκεκριµένη σειρά ώστε όλα µαζί να υλοποιήσουν µια εφαρµογή. Ωστόσο

το καθένα από αυτά µπορεί να εκτελείται σε διαφορετικό ϕυσικό ή εικονικό

χώρο διευθύνσεων, δηλαδή η λογική δε διαχωρίζεται απλά (όπως µε το συ-

ναρτησιακό προγραµµατισµό), αλλά κατανέµεται. Αυτά τα ‘έτοιµα κοµµάτια

λογικής’ λέγονται υπηρεσίες (services) και αποτελούν τις ϑεµελιώδεις οντότη-

τες σε αυτήν την αρχιτεκτονική [88].

Η λογική µιας υπηρεσίας µπορεί να υλοποιείται µε τοπικό κώδικα, µε

κλήση (αποστολή µηνύµατος προς αυτήν και λήψη της απάντησης) µιας άλ-

λης υπηρεσίας, µε κλήση µιας επιχειρησιακής διαδικασίας business processs),

δηλαδή µιας προκαθορισµένης αλληλουχίας κλήσεων υπηρεσιών διαφόρων

τύπων προκειµένου να επιτευχθεί ένα συνολικό αποτέλεσµα, ή και µε συν-

δυασµούς όλων αυτών. Παρατηρούµε δηλαδή ότι το µοντέλο επιτρέπει συνερ-

γασία µεταξύ των υπηρεσιών, είτε οριζόντια (peer-to-peer), είτε κατακόρυφη

(federation).

Στην απλούστερη εκδοχή του το µοντέλο περιλαµβάνει τους παρόχους υπη-

ϱεσιών (τους κόµβους που στεγάζουν τις υπηρεσίες), τους χρήστες υπηρεσιών

(τους κόµβους που καλούν αυτές τις υπηρεσίες) και ένα ή περισσότερα µη-

τρώα υπηρεσιών (service registries) στα οποία οι υπηρεσίες διαφηµίζουν την

ύπαρξή τους. Ο χρήστης εντοπίζει µια υπηρεσία

Η κυριότερη συνεισφορά αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι αποσυνδέει

εντελώς τις προδιαγραφές µιας υπηρεσίας από την υλοποίησή της. Ο χρήστης

µπορεί π.χ. να συναλάσσεται µε µια ‘Υπηρεσία Αποθήκευσης Αρχείων’ χωρίς

να τον απασχολούν λεπτοµέρειες της υλοποίησης όπως η ακριβής µονάδα απο-

ϑήκευσης στην οποία ϕυλάσσονται τα αρχεία. Αρκεί να γνωρίζει τα µηνύµατα

που πρέπει να στείλει και να λάβει προκειµένου να αποθηκεύσει ή να ανα-

κτήσει τα δεδοµένα ενός αρχείου. Αυτά τα µηνύµατα αναφέρονται λεπτοµερώς

στην προδιαγραφή της υπηρεσίας.
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1.2.2.1 Προδιαγραφές υπηρεσίας

Η Προδιαγραφή µιας Υπηρεσίας (Service Specification) γράφεται σε κάποια

πρότυπη γλώσσα περιγραφής διεπαφών (όπως η IDL[84] ή η WSDL[19]) και

διατίθεται στους χρήστες (συνήθως µέσω κάποια υπηρεσίας καταλογογράφη-

σης άλλων υπηρεσιών, όπως το UDDI). Περιγράφει τις επιµέρους ενέργειες

που υποστηρίζει η υπηρεσία, τις παραµέτρους που παίρνουν αυτές, και τα α-

ναµενόµενα αποτελέσµατα. Χρησιµοποιώντας αυτές τις περιγραφές ο χρήστης

µπορεί να επιλέξει την υπηρεσία από κάποιες οµοειδείς της και να κάνει χρήση

της κατά ϐούληση.

Η προδιαγραφή µιας υπηρεσίας είναι εντελώς αποσυνδεδεµένη από την

υλοποίησή της. Προσδιορίζει µόνο διεθυνσιοδοτήσιµα άκρα επαφής (end

points), τα µηνύµατα που µπορούν να αποσταλλούν σε αυτά και τα µηνύµατα

που αναµένονται σε απάντηση. Ο χρήστης της υπηρεσίας δε χρειάζεται να

γνωρίζει τίποτα για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των εισερ-

χόµενων µηνυµάτων και η παραγωγή των εξερχόµενων. Παροµοίως ο κώδικας

που υλοποιεί την υπηρεσία δε χρειάζεται να κάνει κανενός είδους υπόθεση

για τον κώδικα που τον καλεί. Και τα δύο µέρη πρέπει απλά να υλοποιούν

το πρωτόκολλο της υπηρεσίας, όπως αυτό περιγράφεται στην Προδιαγραφή

της. Κατά τα άλλα µπορούν (και συχνά επιβάλλεται) να είναι τελείως διαφορε-

τικά ως προς τη γλώσσα υλοποίησης, την πλατφόρµα υλικού κλπ. ∆ηλαδή οι

προσανατολισµένη σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική υποστηρίζει εκ σχεδιασµού τα

ετερογενή συστήµατα.

1.2.3 Αρχιτεκτονική προσανατολισµένη σε πόρους

Ο προσανατολισµός στις υπηρεσίες απαλάσσει το σχεδιαστή της εφαρµογής

πλέγµατος από το να ασχολείται µε λεπτοµέρειες της υλοποίησης, αλλά έχει

το σοβαρό µειονέκτηµα ότι η αφαίρεση της υπηρεσίας δεν προσφέρεται για

να περιγράψει αντικείµενα µε κατάσταση. ΄Οπως είδαµε στην προηγούµενη

υποενότητα, µια υπηρεσία είναι απλά ένα κοµµάτι έτοιµης υπολογιστικής

λογικής. ∆εν έχει κατάσταση, αλλά µόνο αρχικές παραµέτρους και τελικό

αποτέλεσµα. ΄Ενας πόρος αντίθετα είναι ένα αντικείµενο µε κατάσταση. Η

αρχιτεκτονική που χρησιµοποιεί πόρους για τις πληροφορίες κατάστασης και

υπηρεσίες για την πρόσβαση σε αυτούς, συνδυάζοντας έτσι τη λειτουργικότητα

των µεν µε τη διαπλατφορµική και ελεγχόµενη σύνδεση που εξασφαλίζουν

οι δε, λέγεται προσανατολισµένη σε πόρους αρχιτεκτονική (resource-oriented
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architecture[6]). Στο JAX-WS και στο OGSI, οι πόροι αποτελούν λεπτοµέρεια

της υλοποίησης και η αφαίρεση που είναι ορατή στο χρήστη είναι αυτή της

υπηρεσίας µε κατάσταση.

Στο WSRF οι υπηρεσίες είναι το πρώτο πράγµα που είναι ορατό στο χρήστη,

αλλά οι πόροι είναι κυρίαρχη αφαίρεση: µετά την πρώτη κλήση της υπηρε-

σίας, ο χρήστης συναλάσσεται ουσιαστικά µε έναν πόρο, και µπορεί να α-

νακτήσει τις πληροφορίες κατάστασης του σαν ένα έγγραφο ιδιοτήτων πόρου

(resource property document) το οποίο είναι κατ΄ αρχήν µετατρέψιµο πάλι σε

πόρο οπουδήποτε αλλού στο πλέγµα.

Στην πράξη ο προσανατολισµένος σε πόρους σχεδιασµός, είναι αντικειµε-

νοστραφής σχεδιασµός. Η ισοµορφία ανάµεσα στα δύο είδη σχεδιασµού είναι

απόλυτη, όπως συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1.1: Αντιστοιχία αρχιτεκτονικών µε προσανατολισµό σε πόρους και

σε αντικείµενα

προσανατολισµός σε αντικείµενα προσανατολισµός σε πόρους

αντικείµενο πόρος

κλάση υπηρεσία

µέθοδος τύπος πόρτας

κλήση µεθόδου αποστολή µηνύµατος

Για αυτό το λόγο η δηµιουργία ενός αντικειµενοστραφούς API πελάτη για

µια προσανατολισµένη σε πόρους υπηρεσία πλέγµατος είναι πολύ εύκολα αυ-

τοµατοποιήσιµη εργασία. Τόσο το Globus όσο και το JAX-WS παρέχουν ερ-

γαλεία τα οποία δέχονται στην είσοδο την περιγραφή WSDL της υπηρεσίας και

των πόρων της και παράγουν αυτόµατα τις απαραίτητες ϐοηθητικές κλάσεις,

σε Java ή .NET αντίστοιχα. Είναι πολύ πιο ϐολικό για τον προγραµµατιστή

να δίνει κάτι σαν

RemoteStorageResource r =

RemoteStorageService . getInstance ( url ) . getResource ( ) ;

r . de leteFi le ( " old−backup. tar . gz " ) ;

παρά να κατασκευάζει τα µηνύµατα SOAP που αντιστοιχούν στον τύπο πόρ-

τας του πόρου και να ερµηνεύει τα απαντητικά µηνύµατα που του στέλνει

η υπηρεσία. Η απεικόνιση από µηνύµατα σε µεθόδους και από πόρους σε

αντικείµενα γίνεται αυτόµατα από το API πελάτη, και συχνά ϐολεύει να µι-

λάµε µε ϐάση αυτά τα αντικείµενα. Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι στην

πραγµατικότητα πελάτης και πόρος επικοινωνούν µε µηνύµατα, και ότι το
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αντικειµενοστραφές API που παράγεται αυτόµατα είναι απλά ένα facade από

τα πολλά που µπορούν να κατασκευαστούν.

1.2.4 ΄Ακρα και πυρήνας του πλέγµατος

Στα περισσότερα ϱεαλιστικά σενάρια χρήσης, δε συµµετέχουν όλοι οι κόµβοι

ισότιµα στην παροχή πόρων και υπηρεσιών σε ένα πλέγµα. Κάποιοι κόµβοι

παρέχουν σε σταθερή (ή σχεδόν σταθερή) ϐάση τους διαθέσιµους πόρους, και

κάποιοι άλλοι εκκινούν τις κατανεµηµένες εφαρµογές, δρώντας συνήθως εκ

µέρους κάποιου ανθρώπινου χρήστη. Στο σχήµα 1.1, ο κόµβος 4 (που ανήκει

στα άκρα) αναθέτει µια εργασία στον κόµβο 0 (που παρέχει σταθερές υπηρεσίες

SLA. Οι κόµβοι του πυρήνα κάνουν κοινή χρήση πόρων.

Σχήµα 1.1: ΄Ακρα και πυρήνας του πλέγµατος.

Το να αστοχήσει ένας από τους κόµβους της δεύτερης κατηγορίας σηµαίνει

απλά τερµατισµό της εφαρµογής µε αυτόµατη ακύρωση της συγκεκριµένης

εργασίας, και δεν απασχολεί τη σχεδίαση της ποιότητας υπηρεσίας στο συγκε-

κριµένο πλέγµα, παρεκτός από το (πρακτικά αµελητέο) κόστος της έγκαιρης

αποδέσµευσης των όποιων ήδη δεσµευµένων πόρων. Πρακτικά επιλύεται µε

το να δίνεται σε κάθε πόρο κατά τη δέσµευσή του ένα χρονικό όριο, µετά α-

πό το οποίο καταστρέφεται αν δεν υπάρξει ανανέωση ενδιαφέροντος από τον

κόµβο που ξεκίνησε την εφαρµογή.

Αντίθετα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός κόµβου της πρώτης κατηγο-

ϱίας ενδιαφέρουν τη σχεδίαση της ποιότητας υπηρεσίας, γιατί έχουν άµεσες

επιπτώσεις στη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των πόρων που παρέχει το

πλέγµα στους χρήστες του. Οι διαφορές ανάµεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες
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κόµβων δεν περιορίζονται στον τοµέα της ποιότητας υπηρεσίας, αλλά και σε

άλλους τοµείς συστηµικού εύρους, όπως η διαχείριση και η ασφάλεια. Γι΄ αυ-

τό όταν εξετάζεται ένα πλέγµα σαν συνολικό σύστηµα, οι κόµβοι διακρίνονται

πάντα σε δύο τουλάχιστον οµάδες, τον πυρήνα και τα άκρα:

Ορισµός 1. Πυρήνας του πλέγµατος είναι οι κόµβοι που συµµετέχουν σε στα-

ϑερή ϐάση στην παροχή πόρων και υπηρεσιών στο πλέγµα.

Ορισµός 2. ΄Ακρα του πλέγµατος είναι οι κόµβοι που συνδέονται παροδικά στο

πλέγµα, κυρίως για να κάνουν χρήση πόρων και υπηρεσιών στα πλαίσια µιας

εφαρµογής.

Συνήθως η διάκριση ανάµεσα στον πυρήνα και στα άκρα αφορά συγκε-

κριµένα ϕυσικά µηχανήµατα. Στη γενική περίπτωση όµως η διάκριση αφορά

ϱόλους στα πλαίσια της λειτουργίας ενός πλέγµατος. Το ίδιο ϕυσικό µηχάνη-

µα µπορεί να συµπεριφέρεται σαν µέρος των άκρων του πλέγµατος σε µία

εφαρµογή, και σαν µέρος του πυρήνα του πλέγµατος σε µία άλλη 2.

Η παρούσα διατριβή ασχολείται σε κάθε περίπτωση µε τον πυρήνα του

πλέγµατος, που σηµαίνει ότι αγνοεί Ϲητήµατα όπως η ταυτοποίηση ενός χρήστη

ή η έλλειψη συνδεσιµότητας που συνήθως προκύπτουν στα άκρα. Για µια έξο-

χη ανάλυση της διάκρισης πυρήνα και άκρων, ϐλ. [75].

1.2.5 Χορογραφία και ενορχήστρωση

Για το συντονισµό των δραστηριοτήτων σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα, υπάρ-

χουν δύο ϑεµελιώδεις προσεγγίσεις : η ενορχήστρωση (orchestration) και

η χορογραφία (choreography)[11]. Η όροι προκύπτουν αντίστοιχα από τη

µεταφορά ενός µαέστρου που καθοδηγεί µια ορχήστρα στην εκτέλεση µιας

συµφωνίας, και µιας χορευτικής οµάδας που συνεργάζεται για την παραγω-

γή ενός ενιαίου οπτικού αποτελέσµατος. Στην πρώτη περίπτωση ο σωστός

συντονισµός των µερών εξασφαλίζεται από τις κεντρικές οδηγίες που δίνει ο

µαέστρος. Στη δεύτερη κάθε χορευτής εκτελεί ένα συγκεκριµένο ϱεπερτόριο

κινήσεων, ϕροντίζοντας όµως να συνεργάζεται µε τους άλλους ώστε να πετύχει

το χορευτικό.

Στην πράξη η χρήση της ενορχήστρωσης σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα

σηµαίνει ότι υπάρχει κεντρικό σχέδιο και κεντρικός έλεγχος των ενεργειών

2Σηµειώνεται ότι στα πλήρως αποκεντρωµένα οµότιµα συστήµατα, όλοι οι κόµβοι είναι εξ

ορισµού άκρα, και όλοι οι κόµβοι είναι εξ ορισµού πυρήνας του πλέγµατος. ∆ηλαδή η διάκριση

δεν έχει νόηµα, µια και όλοι οι κόµβοι έχουν το ίδιο ϱεπερτόριο συµπεριφορών.
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που πρέπει να πραγµατοποιήσουν οι κόµβοι και η χρήση της χορογραφίας

σηµαίνει ότι κάθε κόµβος έχει συγκεκριµένα ϱεπερτόρια ενεργειών µε τα ο-

ποία αντιδρά στις ενέργειες των άλλων κόµβων, ενώ ο κεντρικός έλεγχος α-

πουσιάζει. Για την υλοποίηση πρωτοκόλλων χορογραφίας ή ενορχήστρωσης

µε Υπηρεσίες Ιστού, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πρότυπες γλώσσες όπως το

WS-Choreography[83] και το BPEL4WS[28].

΄Οπως παρατηρείται στο [11], το κεντρικό σηµείο στην ενορχήστρωση είναι

η ύπαρξη ελέγχου της όλης διαδικασίας από ένα µέρος, ενώ στη χορογραφία

το κεντρικό σηµείο είναι η συνεργασία µεταξύ αποµακρυσµένων αντικειµένων

και πόρων. Αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη σηµασιολογία της κάθε µε-

ϑόδου και στην καταλληλότητά της για να υλοποιηθούν διαφορετικών ειδών

σενάρια ενός κατανεµηµένου συστήµατος.

Στο σχήµα 1.2 ϐλέπουµε το διάγραµµα BPMN[26]3 µιας υποθετικής ε-

ϕαρµογής η οποία ελέγχει τη ϑερµοκρασία4 µιας σειράς κόµβων, και είτε

τερµατίζει οµαλά αν όλες οι ϑερµοκρασίες είναι ϕυσιολογικές, είτε τερµατίζει

σηµαίνοντας ειδοποίηση αν κάποιος κόµβος έχει προβληµατική ϑερµοκρασία.

Η σηµασιολογία της ενορχήστρωσης είναι ϱητή και άµεση, αλλά γνωστή µόνο

σε έναν κόµβο. Ο κώδικας BPEL[86] ενός σεναρίου στην ουσία είναι απλά

ένα διάγραµµα ϱοής του σεναρίου, για µια εικονική µηχανή (BPEL engine) η

οποία είναι σε ϑέση να καλέσει µεθόδους κατανεµηµένων εφαρµογών και να

αποθηκεύσει τα αποτελέσµατα σε τοπικές µεταβλητές. Ως εκ τούτου ο κώδικας

περιγράφει5: όλα τα είδη µηνυµάτων που ϑα ανταλλαχθούν και οι υπηρεσίες

που ϑα τα ανταλλάξουν περιγράφονται πλήρως στον κώδικα BPEL -µε την ε-

πιφύλαξη ϕυσικά των παραµέτρων χρόνου εκτέλεσης. Οι ίδιες οι υπηρεσίες

ωστόσο που συµµετέχουν στην εφαρµογή όταν εκτελείται, δεν έχουν γνώση

όλης αυτής της πληροφορίας, ούτε της συνολικής λογικής της εφαρµογής. Η

λογική αυτή είναι γνωστή µόνο στον ακραίο κόµβο του πλέγµατος που εκτελεί

τον κώδικα BPEL. Οι υπηρεσίες ιστού των οποίων τις µεθόδους καλεί ο ακρα-

ίος κόµβος, απλά απαντούν σε µηνύµατα. Και οι κόµβοι του πυρήνα που τις

στεγάζουν δεν έχουν (ούτε χρειάζεται να έχουν) γνώση της λογικής αυτής της

εφαρµογής : οποιοσδήποτε άλλος ακραίος κόµβος µπορεί να καλέσει τις ίδιες

3Για το δόκιµο της χρήσης διαγραµµάτων BPMN για ενορχηστρωµένες διεργασίες ϐλ. [74]
4όπου ‘θερµοκρασία’ µπορεί να είναι κάποια µετρική της υγείας του κόµβου, όπως ο ελε-

ύθερος χώρος στο δίσκο
5Στην πράξη η περιγραφή είναι σε αρκετά αφηρηµένο επίπεδο, αλλά η εικονική µηχανή

BPEL είναι σε ϑέση να κάνει 1–1 αντιστοιχία της αφηρηµένης περιγραφής σε συγκεκριµένα

µηνύµατα
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µεθόδους στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης εφαρµογής.

Αντίθετα η σηµασιολογία της χορογραφίας δεν είναι ϱητή στο επίπεδο του

κάθε κόµβου, αλλά στο επίπεδο του συνολικού συστήµατος. Χαρακτηριστικό

παράδειγµα είναι η αυτόµατη εξισορρόπηση ϕορτίου στα οµότιµα συστήµα-

τα καταµερισµού αρχείων, όπως το BitTorrent. Ο κεντρικός κόµβος δέχεται

περιγραφές αρχείων από κόµβους που τα στεγάζουν, και συνδέει

Η σηµασιολογία δηλαδή της ενορχήστρωσης είναι καταλληλότερη για να

εκφράσει την οπτική γωνία του µέρους που εκκινεί την εφαρµογή, ενώ η ση-

µασιολογία της χορογραφίας είναι καταλληλότερη για να εκφράσει την οπτική

γωνία των υποδοµών του πλέγµατος στο σύνολό τους. Συνεπώς πρωτόκολλα

που ϐασίζονται στην πρώτη είναι πιο κατάλληλα για τα άκρα του πλέγµατος,

ενώ πρωτόκολλα που ϐασίζονται στη δεύτερη είναι πιο κατάλληλα για τον πυ-

ϱήνα του πλέγµατος. Γι΄ αυτό το λόγο η έρευνα της παρούσας διατριβής εστι-

άζει αποκλειστικά σε πρωτόκολλα χορογραφίας, και συγκεκριµένα σε πλήρως

αποκεντρωµένους αλγόριθµους (οι οποίοι αποτελούν εξ ορισµού περιπτώσεις

χορογραφίας).

1.3 Ποιότητα Υπηρεσίας

Από τον ISO/IEC δίνεται ο ακόλουθος ορισµός για την Ποιότητα Υπηρεσίας :

Ορισµός 3. Ποιότητα υπηρεσίας ενός συστήµατος καλείται ένα σύνολο αντικει-

µενικών απαιτήσεων για τη συλλογική συµπεριφορά των αντικειµένων του.[49]

Ο ορισµός 3 είναι αφηρηµένος, αλλά πλήρης. Αφενός ξεκαθαρίζει ότι η

ποιότητα υπηρεσίας είναι συλλογική ιδιότητα των αντικειµένων του συστήµα-

τος, γιατί όλα συνεργάζονται προκειµένου να παράξουν τη συµπεριφορά του.

Αυτή η παρατήρηση είναι σηµαντική για την κεντρική ϑέση της παρούσας

διατριβής, και αναλύεται στην ενότητα 1.3.2. Αφετέρου ϕανερώνει ότι η ποι-

ότητα υπηρεσίας είναι έννοια ανώτερου επιπέδου: δεν περιγράφεται από ίδια

γλώσσα (ή γλώσσες) που περιγράφει τα αντικείµενα του συστήµατος, αλλά α-

πό µια µεταγλώσσα που περιγράφει τη συµπεριφορά του. Απαιτείται συνεπώς

ένας συστηµατικός τρόπος απεικόνισης των εννοιών της ποιότητας υπηρεσίας

σε έννοιες του ίδιου του συστήµατος. Για παράδειγµα ‘µεγάλο throughput

για µια εφαρµογή’ στο επίπεδο των απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας µπορε-

ί να σηµαίνει ‘δέσµευση περισσότερων επεξεργαστών για τις εργασίες αυτής

της εφαρµογής’ στο επίπεδο του συστήµατος. Ταυτόχρονα είναι ϕανερό ότι
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οι ποιοτικές έννοιες που πραγµατεύεται η ποιότητα υπηρεσίας, πρέπει να α-

πεικονιστούν συστηµατικά σε συγκεκριµένες ποσότητες ή προτάσεις, ώστε να

µπορεί να τις χειριστεί ένα υπολογιστικό σύστηµα. Αυτές οι ‘µεταφράσεις’ από

το ένα επίπεδο περιγραφής στο άλλο αποτελούν το αντικείµενο της αµέσως

επόµενης ενότητας.

1.3.1 Ποσοτικοποιώντας την ποιότητα

Για να είναι συγκρίσιµα δύο κατανεµηµένα συστήµατα ως προς την ποιότητα

υπηρεσίας τους, πρέπει να προσδιοριστεί ένας αντικειµενικός απεικόνισης

των χαρακτηριστικών που την αφορούν σε διανύσµατα µετρητικών ποιότητας

υπηρεσίας (QoS metric vector). Τα υποπροβλήµατα που προκύπτουν είναι η

επιλογή των χαρακτηριστικών, η επιλογή των µετρητικών που τα εκφράζουν

καλύτερα, η λήψη µετρήσεων από το πλέγµα σε πραγµατικό ή ιστορικό χρόνο,

και ο ακριβής τρόπος µε τον οποίον πρέπει να συγκριθούν δύο διανύσµατα.

Η ϐιβλιογραφία έχει σε κάποιο ϐαθµό κατασταλλάξει για το πρώτο και το

δεύτερο υποπρόβληµα. Προκειµένου για τα πλέγµατα, ένα διάνυσµα µετρη-

τικών ποιότητας υπηρεσίας µπορεί να είναι το ακόλουθο[79]:

Qgrid = f(kA, kAc, kR, S, kL, kF , kT , kU , kP ) (1.1)

Στον παραπάνω τύπο:

• kA είναι η διαθεσιµότητα (availability) της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται

σαν το ποσοστό του χρόνου στον οποίο αυτό είναι διαθέσιµο. ∆ιαθεσι-

µότητα 100% σηµαίνει ότι η υπήρεσία είναι πάντα διαθέσιµη. ∆ιαθε-

σιµότητα 0% σηµαίνει ότι το σύστηµα που υλοποιεί την υπηρεσία είναι

µονίµως εκτός λειτουργίας.

• kAc είναι η προσβασιµότητα (accessibility) της υπηρεσίας, η οποία ο-

ϱίζεται σαν το ποσοστό του χρόνου στο οποίο η υπηρεσία είναι σε ϑέση

να παράγει κάποιο αποτέλεσµα µε νόηµα για το χρήστη, ανεξάρτητα

από το αν κάποια υποσυστήµατά της έχουν αστοχήσει προσωρινά.

• kR

• S είναι η ασφάλεια (security). Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σηµαντι-

κό κοµµάτι οποιασδήποτε δικτυακής υπηρεσίας και στις περισσότερες
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περιπτώσεις η εξασφάλισή της σε µια εφαρµογή πλέγµατος έχει αξιοση-

µείωτο κόστος σε σχεδιασµό και υπολογιστικούς πόρους. Είναι λογικό

διαφορετικές εφαρµογές ή και διαφορετικά κοµµάτια της ίδιας εφαρ-

µογής να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας ως προς

την ασφάλεια. Πάντως απ΄ όλες τις µετρικές της ποιότητας υπηρεσίας,

η ασφάλεια είναι ίσως η πιο δύσκολη στην ποσοτικοποίηση γιατί πάντα

απαιτεί ειδική µελέτη σε όλα τα επίπεδα της εφαρµογής.

• kL είναι η µέση υστέρηση απόκρισης (latency), η οποία ορίζεται σαν

το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην έναρξη της επικοινωνίας µε την υ-

πηρεσία και στην παράδοση του αποτελέσµατος από αυτήν στο χρήστη.

Αυτή η µετρική είναι επίσης εξαρτώµενη από την εφαρµογή, και τυπικά

αναλύεται σε επιµέρους κοµµάτια. Για παράδειγµα υπάρχει η αµιγώς

δικτυακή καθυστέρηση η οποία έχει να κάνει κυρίως µε την εγγύτητα

στον πελάτη και µε το δικτυακό υλικό του εξυπηρετητή που στεγάζει την

υπηρεσία και η καθυστέρηση στην παραγωγή του ίδιου του αποτελέσµα-

τος, επειδή π.χ. η αντίστοιχη εργασία µοιράζεται πόρους µε εκατοντάδες

άλλες.

• kT είναι το throughput της υπηρεσίας (η ‘ταχύτητα’ σε µονάδες αποτε-

λέσµατος ανά δευτερόλεπτο) σαν απόλυτος αριθµός.

• kU είναι ένας συντελεστής που έχει να κάνει µε τον τρόπο χρήσης της

υπηρεσίας. Για παράδειγµα η υπηρεσία µπορεί να έχει δύο εναλλακτικά

σενάρια χρήσης µε χρέωση ή χωρίς χρέωση. Ο συντελεστής αυτός επίσης

πρέπει να οριστεί µε προσεκτικό σχεδιασµό σε κάθε εφαρµογή.

• kP είναι το throughput της υπηρεσίας σαν ποσοστό του καλύτερα ανα-

µενόµενου throughput σε όλο το πλέγµα.

• kF είναι ο συντελεστής διακύµανσης της υστέρησης απόκρισης.

Το τρίτο υποπρόβληµα (η λήψη των µετρήσεων για υπολογισµό των µετρη-

τικών σε πραγµατικό ή ιστορικό χρόνο) είναι ανοιχτό, όπως ϑα δούµε αναλυ-

τικότερα στα κεφάλαια 2 και 4. Εδώ ϑα περιοριστούµε να πούµε ότι η λήψη

των µετρήσεων απαιτεί τη συνεργασία του ενδιάµεσου λογισµικού αλλά συχνά

και του ίδιου του κώδικα που εκτελείται, και ότι εξίσου σηµαντικό πρόβληµα

µε τη λήψη µιας µέτρησης είναι η έγκαιρη µετάδοση της πληροφορίας που

αυτή αντιπροσωπεύει στα ενδιαφερόµενα µέρη.
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Το τέταρτο υποπρόβληµα είναι όπως είδαµε η σύγκριση των διανυσµάτων,

από τη στιγµή που αυτά ϑα γίνουν γνωστά. Αυτό το υποπρόβληµα εξ ορι-

σµού εξαρτάται από την εφαρµογή. Γενικά ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι σε

κάθε εφαρµογή (ή κλάση εφαρµογών) απαιτείται ο σχεδιασµός µιας συνάρ-

τησης f() , η οποία δέχεται στην είσοδο ένα διάνυσµα µετρητικών ποιότητας

υπηρεσίας παράγει το συντελεστή ποιότητας της συγκεκριµένης υπηρεσίας

πλέγµατος και όλων των οµοειδών της για µια εφαρµογή. Ο ϐαθµός στον οπο-

ίο κάθε µετρητική συνεισφέρει στο αποτέλεσµα εξαρτάται από την εφαρµογή.

Σε εφαρµογές πολυµέσων το kL είναι η πιο σηµαντική παράµετρος, αλλά σε

εφαρµογές πολυεπεξεργασίας πιο σηµαντικό είναι το kT και σε εφαρµογές

αποµακρυσµένου ελέγχου ή αποθήκευσης το πιο σηµαντικό είναι το kA .

1.3.2 Ο συστηµικός χαρακτήρας της Ποιότητας Υπηρεσίας

΄Οπως προκύπτει από τον ορισµό 3, η Ποιότητα Υπηρεσίας είναι υπόθεση συ-

νεργασίας όλων των επιπέδων του συστήµατος. Το ενδιάµεσο λογισµικό πρέπει

να υποστηρίζει σε όλα του τα επίπεδα έννοιες και λειτουργίες της ποιότητας

υπηρεσίας. Για παράδειγµα στις εφαρµογές πολυµέσων οι αλγόριθµοι χρονο-

δροµολόγησης πρέπει να µπορούν να κάνουν χρονοδροµολόγηση κατά προ-

τεραιότητα, τηρώντας ταυτόχρονα τις αυστηρές χρονικές προδιαγραφές που

ενδεχοµένως απαιτεί η ποιότητα υπηρεσίας της κατανεµηµένης εφαρµογής

και το υποσύστηµα εκκίνησης εργασιών πρέπει να µπορεί να διαπραγµατευ-

τεί και να οριστικοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις[20]. Προφανώς για ορισµένες

πλευρές της ποιότητας υπηρεσίας είναι πιθανόν να µην αρκεί το ενδιάµεσο

λογισµικό, αλλά να απαιτείται και περαιτέρω υποστήριξη από το λειτουργικό

σύστηµα ή ακόµα και το υλικό, όπως συµβαίνει λ.χ. µε τη δυνατότητα για

διαφοροποιηµένους Τύπους Υπηρεσίας στο δίκτυο.

Με αυτό κατά νου, µεγάλο µέρος της έρευνας αφιερώθηκε στο πιο χαµηλό

επίπεδο, που είναι η χρονοδροµολόγηση εφαρµογών σε συστοιχίες cluster, και

συγκεκριµένα η υλοποίηση ενός εργαλείου που δροµολογεί δυναµικά κάθε ε-

πανάληψη ενός ϕωλιασµένου ϐρόχου στη ϐέλτιστη µονάδα της συστοιχίας υπό

συγκεκριµένους περιορισµούς για τον αριθµό των επεξεργαστών και σύµφωνα

µε πολλά υποσχόµενες γεωµετρικές µεθόδους χρονοδροµολόγησης. ΄Οπως ϑα

δούµε στο κεφ. 4 αυτό το χαρακτηριστικό διευκολύνει τη δηµιουργία µιας υ-

πηρεσίας αποµακρυσµένης εκτέλεσης µε παραµετροποιήσιµες εγγυήσεις ποι-

ότητας υπηρεσίας.
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1.3.3 Αξιοπιστία συστηµάτων και ενδιάµεσο λογισµικό

Οι αστοχίες υλικού είναι µακροπρόθεσµα αναπόφευκτες, αλλά στην πράξη

σπάνιες. Η εµπειρία από πάρα πολύ µεγάλα κατανεµηµένα συστήµατα δείχνει([53])

ότι η συχνότητα των αστοχιών υλικού είναι αµελητέα σε σχέση µε τη συχνότη-

τα των αστοχιών λογισµικού: στο υλικό (αλλά και στα λειτουργικά συστήµατα

ϑα µπορούσε να παρατηρήσει κάποιος), οι τεχνολογίες έχουν ϕτάσει σε ένα

ϐαθµό ωρίµανσης που επιτρέπει οι αστοχίες να µην ξεπερνούν το στατιστι-

κά αναπόφευκτο. Αντίθετα το ενδιάµεσο λογισµικό είναι µάλλον ασταθές,

πράγµα που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις επιδόσεις των κατανεµηµένων

συστηµάτων, για τα οποία όπως είδαµε το ενδιάµεσο λογισµικό ϕιλοδοξεί να

αποτελέσει ένα είδος ‘εικονικού υλικού’. Κατά συνέπεια κεφαλαιώδους σηµα-

σίας για την εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας στο επίπεδο του ενδιάµεσου

λογισµικού είναι η ϐελτίωση της αξιοπιστίας του. Το Ϲητούµενα πρέπει να

είναι :

• Καθαρή και κοµψή σχεδίαση των λειτουργιών του ενδιάµεσου λογισµι-

κού, για να περιορίζονται οι πιθανές εστίες σφαλµάτων κατά το χρόνο

εκτέλεσης.

• Καθαρή και κοµψή σχεδίαση των διεπαφών του ενδιάµεσου λογισµικού,

για να περιορίζονται οι πιθανές εστίες σφαλµάτων λόγω λανθασµένης (ή

κακόβουλης) χρήσης.

Αυτή είναι η τρίτη συνιστώσα της παρούσας διατριβής. Τα τρία συστήµα-

τα που παρουσιάζονται έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε τα κριτήρια της

απλότητας στη δοµή, των καλύτερων δυνατών επιδόσεων, του έγκυρου χειρι-

σµού σφαλµάτων και της καθαρής και αυστηρά ελεγχόµενης χρήσης.

1.4 Ποιότητα υπηρεσίας και πλέγµα

Η Ποιότητα Υπηρεσίας στα πλέγµατα παρουσιάζει πολλές ερευνητικές προ-

κλήσεις. Αφενός τα πλέγµατα είναι χαλαρά συνδεδεµένα και ετερογενή συ-

στήµατα, που σηµαίνει ότι είναι δύσκολο όχι απλά να προβλεφθούν οι ε-

πιδόσεις τους αλλά ακόµα και να µετρηθούν ώστε να υποστηριχθεί κάποιο

µοντέλο πρόβλεψης.

Το OGSA[46] προδιαγράφει τις ακόλουθες εγγυήσεις ποιότητας υπηρε-

σίας :
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• Συµφωνία επιπέδου υπηρεσίας Service Level Agreement. Η Ποιότητα Υ-

πηρεσίας ϑα πρέπει να αντιπροσωπεύεται από συµφωνίες που συνάπτον-

ται κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ του αιτούντος και του παρέχοντος

µια υπηρεσία, πριν από την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας. Θα πρέπει

να παραχθούν προτυποποιηµένοι µηχανισµοί για τη δηµιουργία και τη

διαχείριση τέτοιων συµφωνιών.

• ∆ιατήρηση επιπέδου υπηρεσίας Service Level Attainment. Αν η συµ-

ϕωνία απαιτεί διατήρηση συγκεκριµένου επιπέδου υπηρεσίας, οι πόροι

που χρησιµοποιεί µια υπηρεσία κατά την εκτέλεσή της ϑα πρέπει να

προσαρµόζονται ώστε η απαιτούµενη Ποιότητα Υπηρεσίας να διατηρε-

ίται. ΄Ετσι απαιτούνται µηχανισµοί για την επιτήρηση της ποιότητας

κάθε υπηρεσίας, την εκτίµηση της χρησιµοποίησης των πόρων, τον προ-

σχεδιασµό και την προσαρµογή αυτής.

• Μετανάστευση Migration. Πρέπει να είναι δυνατή η µετανάστευση ε-

κτελούµενων υπηρεσιών ή εφαρµογών σε κάποιον άλλον κόµβο για να

εξασφαλίζει το σύστηµα επιδόσεις ή διαθεσιµότητα προσαρµόζοντας την

κατανοµή της χρησιµοποίησης των πόρων στα ϕορτία του.

Η εξασφάλιση καθεµιάς από τις τρεις αυτές εγγυήσεις αποτελεί ανοιχτό ερευ-

νητικό πεδίο.

Η συνηθισµένη δυσκολία εξαγωγής µιας γλώσσας για την περιγραφή χα-

ϱακτηριστικών ποιότητας υπηρεσίας που εξετάσαµε στην προηγούµενη υπο-

ενότητα, γίνεται πολύ µεγαλύτερη στην περίπτωση των πλεγµάτων όπου οι

εφαρµογές δεν είναι προκαθορισµένες και οι πόροι είναι εξαιρετικά ετερογε-

νείς. Συγκεκριµένα ενώ στο αµιγώς δικτυακό κοµµάτι του ϕορτίου το πλέγµα

ϐασίζεται σε εµπειρία πολλών δεκαετιών πάνω στο QoS δικτύων, δεν είναι

ακόµα σαφές πώς µπορεί να περιγραφεί η Ποιότητα Υπηρεσίας για υπολογι-

στικές εφαρµογές µε γενικό τρόπο. ΄Εχουν προταθεί κάποια πρότυπα όπως το

WS-Agreement[1] µε το οποίο δύο υπηρεσίες WSRF µπορούν να συνάψουν

µια Συµφωνία Επιπέδου υπηρεσίας, αλλά η έρευνα απέχει αρκετά από το να

έχει δώσει τελειωτικές απαντήσεις πάνω στον τρόπο που αυτά πρέπει να υ-

λοποιούνται σε ϱεαλιστικό περιβάλλον[14]. Οι µηχανισµοί διαπραγµάτευσης

και διαχείρισης Συµφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας ϐέβαια είναι πολύ πιο ώρι-

µοι σε ό,τι αφορά το αµιγώς δικτυακό κοµµάτι των εφαρµογών, όπου υπάρχει

εµπειρία δεκαετιών ([38, 42, 80]) µε αποτέλεσµα και οι τρεις απαιτήσεις του

OGSA να µπορούν να ικανοποιηθούν, αν και όχι µε προτυποποιηµένο τρόπο.
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Θα πρέπει να αναφερθεί εν τάχει και το GARA[92], µια γενικευµένη υποδοµή

σύναψης και διαχείρισης Συµφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας ειδικά για πλέγµα-

τα, η οποία συνοδεύε τις πρώτες εκδόσεις του Globus αλλά εγκαταλείφθηκε

γιατί ήταν λειτουργικό µόνο το κοµµάτι της που αφορούσε τους αµιγώς δικτυα-

κούς πόρους, ενώ ϐασιζόταν σε µια διάλεκτο της Lisp όντας έτσι µη συµβατή

µε τις στίβες OGSI και WSRF που χρησιµοποιούν έγγραφα XML.

Το γεγονός ότι οι µηχανισµοί διαπραγµάτευσης ϑα πρέπει να είναι σε

κάποιο ϐαθµό αυτόνοµοι προκειµένου να αντιµετωπίσουν την πολυπλοκότητα

των αλληλεπιδράσεων σε ένα πλέγµα, οδηγεί την έρευνα όλο και περισσότερο

προς την κατεύθυνση των αυτόνοµων δρώντων (autonomous agents) [70].

Η παραγωγή µετρήσεων για τις επιδόσεις του λογισµικού που εκτελείται σε

ένα πλέγµα είναι επίσης σύνθετο πρόβληµα, αφενός λόγω των προφανών πρα-

κτικών δυσκολιών στην ανάκτηση και διάχυση πληροφορίας µεταξύ των κόµ-

ϐων ενός κατενεµηµένου συστήµατος και αφετέρου επειδή ο κώδικας στα πε-

ϱισσότερα επίπεδα ενός πλέγµατος δεν γράφεται µε στόχο να διευκολύνει τη

µέτρηση των επιδόσεων και της χρήσης πόρων που κάνει.

Η µετανάστευση, δηλαδή η δυναµική αλλαγή των πόρων που εξυπηρετούν

µια εφαρµογή πλέγµατος είναι κατ΄ αρχήν εύκολη όταν εφαρµόζεται µε δια-

κριτό τρόπο στις επόµενες µονάδες εργασίας (π.χ. το πλέγµα δεδοµένων που

διαπιστώνει ότι µια υπηρεσία του έχει ϕορτωθεί πολλά ερωτήµατα µε απο-

τέλεσµα, µπορεί να δροµολογήσει τα επόµενα ερωτήµατα σε µια ισοδύναµη

εφεδρική υπηρεσία µέχρι η πρώτη υπηρεσία να αποσυµφορηθεί). Πρόκειται

για κλασικό πρόβληµα δροµολόγησης µε στόχο την εξισορρόπηση ϕορτίου, το

οποίο υποβοηθάται από την ύπαρξη υπερπληθώρας εναλλακτικών πόρων σε

ένα πλέγµα.

Αντίθετα η δυναµική µετανάστευση είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβληµα

όταν εφαρµόζεται στο ενδιάµεσο της εκτέλεσης µίας µονάδας εργασίας, γιατί η

κατάσταση εκτέλεσης που πρέπει να µεταφερθεί αλλού, αναγκαστικά περιέχει

πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση, τις οποίες τα αρχιτεκτονικά µον-

τέλα του πλέγµατος δεν περιγράφουν ικανοποιητικά. Οι ιδιότητες των πόρων

στο WSRF είναι πληροφορίες κατάστασης που µπορούν να µεταφερθούν ο-

πουδήποτε στο πλέγµα και να επανακτηθούν, αλλά είναι απίθανο όλες οι

ιδιότητες να είναι έγκυρες σε διαφορετικό κόµβο από αυτόν που στεγάζει τον

πόρο αρχικά.

Τα πράγµατα διευκολύνονται κάπως αν υπάρχει η απαίτηση η µονάδα

εργασίας να καταγράφει περιοδικά την κατάστασή της σε κάποια εξωτερική α-
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ναπαράσταση, και να µπορεί να την ανακτήσει από αυτήν ακόµα και σε άλλο

µηχάνηµα. ΄Εχουν προταθεί κάποιοι µηχανισµοί προς υποβοήθηση τέτοιων

λειτουργιών, όπως ο µηχανισµός του ‘χώρου εργασίας’, ενός εικονικού ϕα-

κέλου στον οποίο µια υπηρεσία πλέγµατος µπορεί να αποθηκεύσει αρχεία

έχοντας την εγγύηση ότι αυτά ϑα είναι στη συνέχεια ανακτήσιµα από αυτήν σε

οποιονδήποτε κόµβο υποστηρίζει το µηχανισµό αν η εκτέλεσή της µεταφερθεί

εκεί[60, 90]. Αν οι δυνατότητες αποθήκευσης αρχείων της µονάδας εργασίας

περιοριστούν αποκλειστικά σε αυτό το χώρο, υπάρχει το επιπρόσθετο πλεο-

νέκτηµα της αυξηµένης ασφάλειας για τον κόµβο που την εκτελεί[68].

Στην παρούσα διατριβή ϑα ασχοληθούµε κυρίως µε την επιτήρηση και τη

διατήρηση της ποιότητας υπηρεσίας, εστιάζοντας στις µετρήσεις, την κλιµακω-

σιµώτητα του ενδιάµεσου λογισµικού και τη χρήση της δυνατότητας συνένωσης

σε οµοσπονδία ώστε ένα άρθρωµα διατήρησης ποιότητας υπηρεσίας να µπορεί

να επιλέξει τους κατάλληλους πόρους για την εκτέλεση µιας εργασίας µε δεδο-

µένη ποιότητα υπηρεσίας. Η διαπραγµάτευση της ποιότητας υπηρεσίας (και

τα συγγενή οντολογικά προβλήµατα) δε ϑα µας απασχολήσουν ερευνητικά,

και στο κεφάλαιο 4 όπου παρουσιάζεται η ανάγκη για έναν τέτοιο µηχανισµό

υλοποιείται µια ad hoc λύση.

Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής περιλαµβάνει :

• ΄Εναν αποκεντρωµένο αλγόριθµο για τη µέτρηση της απόστασης σε συ-

στήµατα εθελοντικού υπολογισµού και εφαρµογές bag-of-tasks (κεφ.

2).

• Μία γενικευµένη ϐιβλιοθήκη για πειραµατικές υλοποιήσεις αποκεντρω-

µένων πρωτοκόλλων, τα οποία είναι τα πλέον κατάλληλα για χαλαρά

συνδεδεµένα συστήµατα όπως τα υπολογιστικά πλέγµατα (κεφ. 2).

• ΄Εναν παράλληλο µεταγλωττιστή που εφαρµόζει τεχνικές αποκεντρω-

µένης χρονοδροµολόγησης ϐασισµένες σε υπολογιστική γεωµετρία (κεφ.

3).

• Μία εφαρµογή πλέγµατος που αξιοποιεί τις δυνατότητες αυτού του πα-

ϱάλληλου µεταγλωττιστή για να προσφέρει συγκεκριµένα χαρακτηριστι-

κά ποιότητας υπηρεσίας (κεφ. 4).
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Κεφάλαιο 2

Μετρήσεις σε οµότιµα δίκτυα

2.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο ξεκινάµε τη γνωριµία µας µε τις πραγµατικές εφαρµο-

γές πλέγµατος και µε τα προβλήµατα ποιότητας υπηρεσίας που εµφανίζονται

σε αυτές. Συγκεκριµένα εξετάζουµε τα οµότιµα συστήµατα, τα οποία είναι

πλέγµατα στα οποία οι κόµβοι δεν έχουν σταθερή διεύθυνση και συχνά είναι

εντελώς ανώνυµοι. Η ενότητα 2.2 κάνει µια επισκόπηση της σχετικής ϐιβλιο-

γραφίας και περιγράφει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οµότιµων αρχιτε-

κτονικών.

Στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκε ένα ενδιάµεσο λογισµικό που υ-

ποστηρίζει την υλοποίηση οµότιµων συστηµάτων για ερευνητικούς λόγους, µε

κύριο γνώµονα την απλότητα, την ευελιξία και τη διευκόλυνση των µετρήσεων

και των παρατηρήσεων. Το λογισµικό αυτό παρουσιάζεται στην ενότητα 2.3,

όπου εξηγούνται οι σχεδιαστικές αποφάσεις που το διέπουν και η ϐασική του

λειτουργικότητα.

Στην ενότητα 2.4 εστιάζουµε περαιτέρω στις εφαρµογές εθελοντικής πο-

λυεπεξεργασίας, οι οποίες έχουν γίνει αρκετά δηµοφιλείς στο διαδίκτυο και

σε αρκετές περιπτώσεις έχουν δώσει ϑεαµατικά αποτελέσµατα. Περιγράφον-

ται οι τοπολογίες και κατανοµές ϱόλων και ϕορτίων που προκύπτουν σε ένα

εθελοντικό σύστηµα.

Στην επόµενη ενότητα εξετάζεται ένα αντιπροσωπευτικό πρόβληµα ποιότη-

τας υπηρεσίας : η συλλογή έγκυρων δεδοµένων για µετρικές που στη συνέχεια

µπορούν να αξιοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό. Ειδικότερα µας απασχολεί η

µέτρηση της απόστασης µεταξύ δύο κόµβων ενός εθελοντικού συστήµατος επε-
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ξεργασίας, ένα µέγεθος που όπως ϑα δούµε απαιτεί µεγάλο επιπλέον κόστος

για να υπολογιστεί µε ενεργές µετρήσεις, αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση

µπορεί να προσεγγιστεί πάρα πολύ καλά µε παθητική παρακολούθηση των

ανταλασσόµενων µηνυµάτων από τον κάθε κόµβο, χωρίς καθόλου κεντρικό

έλεγχο.

Το κεφάλαιο κλείνει µε συµπεράσµατα για το ϱόλο των αποκεντρωµένων

µεθόδων (µεθόδων χορογραφίας)

2.2 Οµότιµα δίκτυα

΄Ενα οµότιµο κατανεµηµένο σύστηµα είναι ένα ανοιχτό κατανεµηµένο σύστη-

µα, στο οποίο όλοι οι κόµβοι παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπήρεσίες και κάθε

κόµβος µπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου κόµβου.

Οι κόµβοι δηλαδή είναι οµότιµοι, αντί να υπάρχει η ϑεµελιώδης ασυµµετρία

ανάµεσα σε κόµβους που παρέχουν υπηρεσίες (εξυπηρετητές) και σε κόµ-

ϐους που τις χρησιµοποιούν (πελάτες). Σε ένα οµότιµο σύστηµα κάθε κόµβος

λειτουργεί τόσο σαν πελάτης όσο και σαν εξυπηρετητής. Αυτό το µοντέλο κα-

τανεµηµένης αρχιτεκτονικής είναι αρκετά παλιό και αποτελεί το ϑεµέλιο για

πολύ επιτυχηµένες εφαρµογές ϱαχοκοκαλιάς (backbone) όπως το SMTP[56],

το NNTP[58] αλλά και κοµµάτια των µηχανισµών του DNS[73]. [3]

Ωστόσο στη ϐιβλιογραφία µε τον όρο ‘οµότιµο σύστηµα’ (peer-to-peer sy-

stem) ή ‘οµότιµο δίκτυο’ (peer-to-peer network) αναφέρεται συνήθως µια και-

νούρια οικογένεια συστηµάτων που εµφανίστηκαν στα µέσα της δεκαετίας του

1990 και απευθύνονται περισσότερο στον τελικό χρήστη του διαδικτύου, ο

οποίος µπορεί να καταστήσει τον προσωπικό του υπολογιστή κόµβο τους µε

πολύ απλές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα όλοι οι οµότιµοι κόµβοι που είναι

συνδεδεµένοι στο δίκτυο µπορούν να συναλλαγούν ελεύθερα.

Η πρώτη εφαρµογή στην οποία χρησιµοποιήθηκαν τα οµότιµα συστήµατα

είναι ο διαµοιρασµός αρχείων. Ο σχεδιασµός των πρώτων οµότιµων συστη-

µάτων διαµοιρασµού αρχείων ϐασίζεται στην ύπαρξη ενός κεντρικού εξυπη-

ϱετητή σε γνωστή διεύθυνση (π.χ. www.napster.com). Κάθε κόµβος, ανα-

κοινώνει στον κεντρικό εξυπηρετητή τα αρχεία που διαθέτει προς κατέβασµα

από άλλους κόµβους. Επίσης, κάθε κόµβος που αναζητεί ένα αρχείο πρέπει

να επικοινήσει µε τον κεντρικό εξυπηρετητή για να µάθει ποιοι κόµβοι το πα-

ϱέχουνε. Η αναζήτηση γίνεται µε κλειδί ένα αλφαριθµητικό και επιστρέφει

ϑετικό αποτέλεσµα αν το αλφαριθµητικό αποτελεί τµήµα του ονόµατος του
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αρχείου, ή κάποιου από τα µεταδεδοµένα του (τίτλος, δηµιουργός κτλ). Μόλις

ένας κόµβος Α πληροφορείται από τον κεντρικό εξυπηρετητή ότι ο κόµβος Β

διαµοιράζει το επιθυµητό αρχείο1, συνδέεται µε τον Β και ξεκινά τη διαδικα-

σία ανάκτησης. Επίσης επιτρέπονται και άλλου είδους αλληλεπιδράσεις µε τον

Β, όπως η ανταλλαγή µηνυµάτων κειµένου και η περιήγηση στα αρχεία που

διαµοιράζει ο Β. Ουσιαστικά η εφαρµογή δε διαφέρει και πολύ από το ανώνυ-

µο FTP, µε τη διαφορά ότι ο κεντρικός εξυπηρετητής γεφυρώνει µηχανήµατα

χρηστών του διαδικτύου, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν σαν εξυπηρετητές

αντί µόνο σαν πελάτες. Επιπλέον η αναζήτηση λαµβάνει υπόψη της σηµα-

σιολογικά δεδοµένα, µε αποτέλεσµα το όλο σύστηµα να συνεργάζεται για να

διευκολύνει το χρήστη πολύ περισσότερο απ΄ ό,τι το FTP.

2.2.1 Κεντροποιηµένα οµότιµα δίκτυα

Το ϐασικό αυτό µοντέλο που λέγεται κεντροποιηµένο (centralized) επιδέχε-

ται αρκετών ϐελτιώσεων, µε σηµαντικότερες τη δυνατότητα ύπαρξης πολλών

κεντρικών εξυπηρετητών και τη δυνατότητα τµηµατικής ανάκτησης των αρ-

χείων από πολλούς οµότιµους κόµβους ταυτόχρονα. Στην πρώτη περίπτωση

µοιράζεται το διαχειριστικό ϕορτίο, µε αποτέλεγµα καλύτερες επιδόσεις στην

αναζήτηση πληροφοριών για άλλους κόµβους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση

µοιράζεται το ϕορτίο της ανάκτησης ενός αρχείου, µε αποτέλεσµα ταχύτερη

ανάκτηση. Βέβαια από τη στιγµή που εµπεδώθηκε ότι δεν είναι υποχρεωτικό

οι συναλλαγές µεταξύ οµότιµων κόµβων να περιορίζονται σε ολόκληρα αρχεία,

πολύ σύντοµα αυτές οι συναλλαγές άρχισαν να αφορούν µηνύµατα οποιου-

δήποτε περιεχοµένου. Τότε τα κεντροποιηµένα οµότιµα συστήµατα έφτασαν

στην ωρίµανσή τους και χρησιµοποιούνται πλέον για µία πολύ ευρεία γκάµα

εφαρµογών από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουµε τις ϐιντεοκλήσεις ([12][59]),

τα δίκτυα αισθητήρων[8], [81], την κατανεµηµένη αποθήκευση εγγράφων µε

εγγυήσεις ιδιωτικότητας[39] και τους κατανεµηµένους υπολογισµούς (ϐλ. ε-

πόµενη ενότητα).

2.2.2 Παράδειγµα: XMPP

Η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία κεντροποιηµένων οµότιµων δικτύων είναι το

XMPP, το οποίο είναι κυρίως γνωστό από την εφαρµογή ανταλλαγής µηνυ-

1η διαδικασία επιλογής ανάµεσα στα πιθανώς πολλά ϑετικά αποτελέσµατα αφήνεται στο

χρήστη
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µάτων Jabber. Η τεχνολογία αυτή έχει προτυποποιηθεί από την IETF και πα-

ϱέχει γενικευµένη ανταλλαγή µηνυµάτων ανάµεσα σε ανθρώπινους χρήστες

ή και σε προγράµµατα, µε ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως η

ασφαλής ταυτοποίηση των κόµβων µε πιστοποιητικά SSL. Το όνοµα κάθε κόµ-

ϐου στο jabber είναι nodename[/resource]@servername , όπου servername

είναι το όνοµα DNS ή η διεύθυνση IP ενός εξυπηρετητή Jabber, nodename

ένα όνοµα λογαριασµού σε αυτόν τον εξυπηρετητή, και resource ένα προαιρε-

τικό αναγνωριστικό πόρου που ταυτοποιεί µοναδικά τη συγκεκριµένη σύνδε-

ση, επιτρέποντας στον ίδιο λογαριασµό να διατηρεί ανοιχτές πολλές συνδέσεις

ταυτόχρονα.

2.2.2.1 Μοντέλο επικοινωνίας και ασφάλεια

Η ϐασική ανταλλάξιµη µονάδα πληροφορίας στο XMPP είναι τα µηνύµατα, τα

οποία είναι έγγραφα XML. Με την εξαίρεση κάποιων υποχρεωτικών στοιχείων

(όπως όνοµα αποστολέα και όνοµα παραλήπτη) το XMPP δε ϑέτει περιορι-

σµούς ως προς το περιεχόµενο της XML ενός µηνύµατος, ώστε να µπορούν

να υλοποιηθούν διαφορετικά πρωτόκολλα εφαρµογών πάνω από το XMPP.

Ωστόσο έχουν προτυποποιηθεί κάποιες γραµµατικές XML για συνήθεις εφαρ-

µογές, όπως η ανταλλαγή µηνυµάτων κειµένου και η ανταλλαγή αρχείων, τις

οποίες αναγνωρίζουν τα περισσότερα λογισµικά εξυπηρετητών XMPP.

Τα µηνύµατα από έναν κόµβο node1@server που προορίζονται για έναν

άλλον κόµβο node2@server , περνάνε πάντα από τον κεντρικό εξυπηρετητή

server , ο οποίος αναλαµβάνει να τα προωθήσει στον προορισµό τους. ∆εν επι-

τρέπεται δηλαδή απευθείας ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των κόµβων. Αυτό

ϐέβαια δε σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται απευθείας επικοινωνία µεταξύ των κόµ-

ϐων: σε εφαρµογές που απαιτούν ανταλλαγή µεγάλου όγκου δυαδικών δεδο-

µένων (για τα οποία η κωδικοποίηση σε έγγραφα XML δεν είναι η πλέον συµ-

ϕέρουσα από πλευράς επιδόσεων), όπως ο διαµοιρασµός αρχείων, οι κόµβοι

µπορούν να ανταλλάσσουν µηνύµατα XMPP προκειµένου να συµφωνήσουν σε

µια µεταξύ τους σύνδεση TCP σε πόρτες που προσδιορίζονται δυναµικά και

να χρησιµοποιήσουν αυτή τη σύνδεση για απευθείας επικοινωνία.

΄Ενας λόγος που µεσολαβεί υποχρεωτικά ο κεντρικός εξυπηρετητής στην

ανταλλαγή µηνυµάτων (πέρα από τις προφανείς ανάγκες δροµολόγησης του

κεντροποιηµένου µοντέλου) είναι η ασφάλεια των συνδεδεµένων οµότιµων

κόµβων. Γενικά οι κόµβοι δεν εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον, ενώ µεταξύ

αυτών και του κεντρικού εξυπηρετητή υπάρχει αµοιβαία εµπιστοσύνη. Κάθε
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κόµβος διατηρεί στον εξυπηρετητή µια λίστα µε επαφές, δηλαδή µε ονόµατα

κόµβων από τους οποίους δέχεται να λαµβάνει µηνύµατα. Ο εξυπηρετητής ϑα

αρνηθεί να προωθήσει µηνύµατα από τον node1 στον node2 αν ο node2 δεν

έχει δηλώσει τον node1 σαν επαφή του. Σηµαντική εξαίρεση είναι ένα ειδικό

µήνυµα που µπορεί να στείλει σε κάθε περίπτωση ο node1 στον node2 , το

οποίο πληροφορεί τον node2 ότι ο node1 επιθυµεί να γίνει επαφή του.

Η λίστα των επαφών ενός κόµβου χρησιµοποιείται επίσης από τον κεν-

τρικό εξυπηρετητή για να αποστέλλει στον κόµβο πληροφορίες κατάστασης,

όπως ποιες από τις επαφές ϐρίσκονται αυτή τη στιγµή σε σύνδεση και ποιες

εκτός σύνδεσης. Η αποστολή γίνεται αυτόµατα και σχετικά συχνά, σε σηµείο

να αποτελούν µέχρι και 30% των δεδοµένων που διακινούνται σε ένα δίκτυο

XMPP. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι µάλλον επιθυµητό σε εφαρµογές ανταλ-

λαγής µηνυµάτων (οι πληροφορίες κατάστασης περιλαµβάνουν ακόµα και το

αν ο χρήστης του άλλου κόµβου πληκτρολογεί αυτή τη στιγµή)

Τέλος, τα δίκτυα XMPP γεφυρώνονται αυτόµατα, δηλαδή µηνύµατα από

τον node1@server1 προς τον node2@server2 προωθούνται από τον server1

στον server2 και από εκεί στον node2@server2 . ∆εν αλλάζει κάτι ως προς

τη διαχείριση των επαφών.

2.2.2.2 Πόροι

Το XMPP υποστηρίζει την έννοια των πολλών ανεξάρτητων οντοτήτων σε έναν

κόµβο. Συγκεκριµένα ένας κόµβος node@server µπορεί να παρέχει έναν ή

περισσότερους πόρους (resources), οι οποίοι είναι διευθυνσιοδοτήσιµοι σαν

node/resource1@server , node/resource2@server κ.ο.κ. Οι πόροι δεν είναι

υποχρεωτικό να στεγάζονται στο ίδιο µηχάνηµα. Είναι απολύτως εφικτό ο

πόρος node/resource1@server να έχει συνδεθεί στο σύστηµα από ένα µη-

χάνηµα που ϐρίσκεται σε εντελώς διαφορετικό υποδίκτυο από εκείνο στο ο-

ποίο είναι συνδεδεµένος ο πόρος node/resource2@server . Ο εξυπηρετητής

αναλαµβάνει να προωθήσει τα µηνύµατα στους σωστούς προορισµούς.

Κάθε πόρος r δηλώνεται στον εξυπηρετητή µαζί µε έναν ϑετικό ακέραιο

pr ο οποίος εκφράζει την προτεραιότητα αυτού του πόρου. Αν είναι συνδε-

δεµένοι πολλοί πόροι ταυτόχρονα, αυτός µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα ϑα

παραλαµβάνει τα µηνύµατα εκείνα στα οποία η διεύθυνση παραλήπτη δεν

προσδιορίζει πόρο. Μηνύµατα στα οποία η διεύθυνση παραλήπτη προσδιο-

ϱίζει ανύπαρκτο πόρο αγνοούνται από τον κεντρικό εξυπηρετητή.
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2.2.3 Αποκεντρωµένα οµότιµα δίκτυα

Το επόµενο λογικό ϐήµα από το είναι το πλήρως αποκεντρωµένο µοντέλο,

στο οποίο καταργείται ο κεντρικός εξυπηρετητής. Οι οµότιµοι κόµβοι είναι

σε ϑέση να ανταλάσσουν µεταξύ τους πληροφορίες για άλλους κόµβους, ενώ

σε αρκετές περιπτώσεις είναι σε ϑέση και να προωθούν µηνύµατα για άλλους

κόµβους, γεφυρώνοντας υποδίκτυα που χωρίζονται από τείχη προστασίας. ∆ύο

ή περισσότεροι κόµβοι που έχουν εντοπίσει ο ένας τον άλλον, σχηµατίζουν

ένα εικονικό δίκτυο στο οποίο µπορούν να συνδεθούν οποιοιδήποτε άλλοι

κόµβοι µε οποιαδήποτε τοπολογία. Σε συνδυασµό µε το ότι ο ένας κόµβος

απευθύνεται στον άλλον µε το όνοµά του και όχι µε τη ϕυσική του διεύθυνση,

η ϕυσική τοπολογία του δικτύου τείνει να καταστεί σχεδόν αδιάφορη.

Αυτό το µοντέλο έχει το πλεονέκτηµα ότι κλιµακώνεται πολύ εύκολα και

το µειονέκτηµα ότι στη γενική περίπτωση είναι αρκετά αργό: µολονότι σε α-

ϕηρηµένο επίπεδο η επικοινωνία γίνεται το ίδιο καλά, σε πρακτικό επίπεδο

η µετάδοση ενός µηνύµατος µέσω 5 ή 6 ενδιάµεσων οµότιµων κόµβων συνε-

πάγεται πολύ µεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση από τη µετάδοση µέσω ενός

µόνο εξυπηρετητή. ΄Ετσι η ϑεωρητική δυνατότητα κλιµάκωσης περιορίζεται

στην πράξη από το αυξανόµενο κόστος στις επιδόσεις.

Η τρέχουσα γενιά οµότιµων δικτύων ακολουθεί µια υβριδική προσέγγιση,

στην οποία υπάρχουν δύο κλάσεις κόµβων: οι απλοί οµότιµοι κόµβοι, και οι

υπερκόµβοι (superpeers). Οι υπερκόµβοι διασυνδέονται µεταξύ τους πιο πυ-

κνά απ΄ ό,τι οι κόµβοι, και ο καθένας από αυτούς ουσιαστικά παίζει το ϱόλο του

κεντρικού εξυπηρετητή για µια οµάδα (συνήθως κοντινών του) κόµβων. Αυτό

το µοντέλο είναι παρόµοιο µε το κεντροποιηµένο µε πολλούς εξυπηρετητές,

µε τη διαφορά ότι οι υπερκόµβοι δεν είναι προκαθορισµένοι : οποιοσδήποτε

κόµβος που πληροί ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές (όπως λ.χ. ευρυζωνική

σύνδεση) µπορεί να αυτοπροαχθεί σε υπερκόµβο. συνήθως ο σχεδιαστής του

οµότιµου δικτύου ενθαρρύνει τους χρήστες να προάγουν τα µηχανήµατά τους

σε υπερκόµβους, παρέχοντάς τους λ.χ. πλεονεκτική πρόσβαση σε διάφορους

πόρους. Η υβριδική προσέγγιση έχει γίνει κυρίαρχη στις εφαρµογές δια-

µοιρασµού αρχείων, γιατί συνδυάζει τη δυνατότητα κλιµάκωσης της πλήρως

αποκεντρωµένης προσέγγισης, µε την ταχύτητα της κεντροποιηµένης.

50



2.3 Το sp2p

Το sp2p (Simplest Peer-to-Peer) είναι µια γενικευµένη ϐιβλιοθήκη που πα-

ϱέχει το πλαίσιο και τη ϐασική λειτουργικότητα για την υλοποίηση σχεδόν

οποιουδήποτε οµότιµου πρωτοκόλλου. ΄Οπως εξηγήθηκε και στην εισαγωγή,

το κίνητρο για τη δηµιουργία του sp2p ήταν η µεγάλη πολυπλοκότητα που

εµφανίζουν παρόµοια λογισµικά όπως το JXTA. Το sp2p είναι ειδικά σχεδια-

σµένο για να επιτρέπει εύκολη και γρήγορη υλοποίηση ενός πρωτοκόλλου, ενώ

ταυτόχρονα επιτρέπει επιτήρηση σε πραγµατικό χρόνο (real-time monitoring)

της λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα, γεγονός που διευκολύνει τη συλλογή

µετρήσεων και αποτελεσµάτων για τους σκοπούς της έρευνας. Με το sp2p

υλοποιήθηκε ένα σύστηµα δέσµης εργασιών (bag-of-tasks) που χρησιµοποιεί

τον αποκεντρωµένο αλγόριθµο µέτρησης της απόστασης της προηγούµενης

ενότητας µέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο η ευελιξία του sp2p

είναι πολύ µεγαλύτερη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ακόµα

και τη λειτουργία του συστήµατος σε επίπεδο Data-Link Layer (αν π.χ. ϑα

χρησιµοποιείται TCPv4 ή TCPv6).

Πάντως παρέχεται µία πρότυπη υλοποίηση, η οποία περιλαµβάνει οµότι-

µη δικτύωση πάνω από TCP4, µε µονονηµατική single-threaded διαχείριση

των συνδέσεων. Η πρότυπη υλοποίηση έχει σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύει

ορισµένα ενδιαφέροντα σχεδιαστικά µοτίβα[22] που προκύπτουν συχνά σε κα-

τανεµηµένες εφαρµογές. Πρέπει να τονιστεί ότι η πρότυπη υλοποίηση δεν

είναι µε κανέναν τρόπο δεσµευτική για το χρήστη, ούτε είναι υποχρεωτικό να

χρησιµοποιηθούν όλα τα κοµµάτια της εφόσον χρησιµοποιείται κάποιο από

αυτά. Η πρότυπη υλοποίηση είναι απλά µία εφαρµογή του sp2p, που πε-

ϱιλαµβάνει σχετικά δοκιµασµένες λύσεις σε µια σειρά από προβλήµατα που

ενδέχεται να προκύπτουν συχνά στην κατηγορία εφαρµογών όπου απευθύνε-

ται το sp2p. Είναι ο προσεκτικός σχεδιασµός του sp2p που επιτρέπει έναν

τόσο µεγάλο ϐαθµό ευελιξίας στη ϐιβλιοθήκη και στις εφαρµογές της.

2.3.1 Σχεδιαστικές Παράµετροι

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι ϐασικές παράµετροι που διέπουν το

σχεδιασµό του sp2p. Οι επιλογές που έγιναν για αυτές τις παραµέτρους συγ-

κρίνονται µε αυτές οµοειδών συστηµάτων, και επεξηγούνται τα πλεονεκτήµατά

τους για το πεδίο των οµότιµων υπολογιστικών εφαρµογών.

Σχεδιαστική Απαίτηση 1. Η ϐιβλιοθήκη πρέπει να είναι γενικής χρήσης,
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δηλαδή να µπορεί να υλοποιήσει επιτυχώς µια ευρεία γκάµα από πρωτόκολλα

και τοπολογίες επικοινωνίας

Η απαίτηση αυτή είναι αποτέλεσµα της ϐασικής ανάγκης που ικανοποιε-

ί το sp2p: Η πλατφόρµα έπρεπε να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να µπορεί

ο προγραµµατιστής να υλοποιήσει µε σχετικά εύκολο τρόπο σχεδόν οποια-

δήποτε τοπολογία ή πρωτόκολλο επικοινωνίας για την εφαρµογή του, ώστε

να διευκολύνονται οι δοκιµές και οι διορθώσεις σύµφωνα µε τις ανάγκες της

έρευνας. Αν η πλατφόρµα ήταν προσανατολισµένη σε κάποιο συγκεκριµένο

πρωτόκολλο όπως το HTTP, ϑα µειωνόταν η χρησιµότητά της για εφαρµογές

όπου η χρήση αυτού του πρωτοκόλλου δεν ενδείκνυται για διάφορους λόγους.

Σε αυτό το σηµείο το sp2p υπερτερεί -τουλάχιστον για το σκοπό που

σχεδιάστηκε- σε σχέση µε άλλες πλατφόρµες όπως το JXTA ή το Bayanihan.

Το πρώτο παρέχει ένα συγκεκριµένο τρόπο διασύνδεσης εφαρµογών. Κάθε

οντότητα που συµµετέχει σε ένα οµότιµο δίκτυο (είτε είναι οµότιµος κόµβος,

είτε µία υπηρεσία του) πρέπει να δηµοσιεύει ένα έγγραφο που -σύµφωνα µε

την ορολογία του JXTA- τη διαφηµίζει, δηλαδή καθιστά γνωστά τα χαρακτηρι-

στικά της. Τα πιθανά είδη οντοτήτων είναι περιορισµένα και ορίζονται από την

υλοποίηση του JXTA. Τα πρωτόκολλα που καθορίζουν τον τρόπο δηµοσίευσης

µιας διαφήµισης και τον τρόπο απόκρισης σε αυτήν είναι προκαθορισµένα α-

πό το JXTA και υλοποιούνται από το ίδιο. Η υλοποίηση είναι σχεδιασµένη

για να χρησιµοποιείται ως έχει, και όχι για να τροποποιείται. ∆εν είναι εφι-

κτή η υλοποίηση µέσω του JXTA ενός πρωτοκόλλου που δε ϐασίζεται στην

ανταλλαγή διαφηµίσεων σύµφωνα µε τον προκαθορισµένο τρόπο.

Το Bayanihan µε τη σειρά του είναι προσανατολισµένο αποκλειστικά σε

µία κατηγορία εφαρµογών: τις εφαρµογές κατανεµηµένου υπολογισµού πολ-

λών ανεξάρτητων εργασιών. ∆εν υπάρχει τρόπος να υλοποιηθεί στο Bayanihan

µια εφαρµογή που να κάνει κάτι άλλο. Η τοπολογία των κόµβων είναι επίσης

προκαθορισµένη (δενδρική) Το ίδιο ισχύει και για τα πρωτόκολλα επικοινω-

νίας.

Αντίθετα το SP2P είναι σχεδιασµένο από την αρχή για γενική εφαρµογή.

Για την ακρίβεια η σχεδίασή του είναι πλήρως αρθρωτή. Η τοπολογία (π.χ.

‘πλήρως συνδεδεµένος γράφος’), η σηµασιολογία της εφαρµογής, ακόµα και

η τεχνολογία δικτυακής διασύνδεσης (π.χ. TCPv4) είναι παρεµετροποιήσιµα

χαρακτηριστικά σε κάθε εφαρµογή που ϐασίζεται στη ϐιβλιοθήκη.

Σχεδιαστική Απαίτηση 2. Η ϐιβλιοθήκη πρέπει να χρησιµοποιεί στο µέγιστο
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ϐαθµό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας Java

Η Java είναι γλώσσα που σχεδιάστηκε στη δεκαετία του 1990 µε αρχι-

κή έµφαση στις δικτυακές εφαρµογές και κατά συνέπεια είναι περισσότερο

προσανατολισµένη στην επίλυση των προβληµάτων που εµφανίζονται ειδικά

σε αυτές. Για παράδειγµα παρέχει πολύ εύκολη ανταλλαγή αντικειµένων υ-

ψηλού επιπέδου ανάµεσα σε δύο προγράµµατα ακόµα και µέσω δικτύου,

περιορίζοντας σηµαντικά την ανάγκη να ασχοληθεί ο προγραµµατιστής µε τις

λεπτοµέρειες της µετατροπής ενός αντικειµένου από µορφή κατάλληλη για τη

µνήµη σε µορφή κατάλληλη για το δίκτυο ή για τη µνήµη ενός άλλου µη-

χανήµατος. Το προκαθορισµένο άρθρωµα µεταφοράς του sp2p κάνει χρήση

αυτού του χαρακτηριστικού για να µεταδώσει αντικείµενα µεταξύ (τοπικών ή

αποµακρυσµένων) νηµάτων Java.

΄Αλλο σχεδιαστικά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της γλώσσας Java είναι ότι

παρέχει υποστήριξη για τεχνικές ενδοσκόπησης. Για παράδειγµα είναι εφι-

κτό µια µέθοδος να κληθεί µε ϐάση την αλφαριθµητική αναπαράσταση του

ονόµατός της, καθώς και η απαρίθµηση των µεθόδων που παρέχει ένα άγνω-

στο αντικείµενο. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει το χτίσιµο εφαρµογών που

ϐασίζονται στο δυναµικό µεταπρογραµµατισµό των αντικειµένων. Μια τέτοια

εφαρµογή είναι το προκαθορισµένο άρθρωµα δροµολόγησης µηνυµάτων στο

sp2p.

Τέλος η Java παρέχει εγγενή συντακτική υποστήριξη για πολυνηµατικές

εφαρµογές, και στις διαδικτυακές εφαρµογές η ανάθεση συγκεκριµένων εργα-

σιών σε ξεχωριστά νήµατα συχνά προκύπτει ϕυσιολογικά από τα δεδοµένα της

εφαρµογής (αν και τα πειράµατά µας έδειξαν (όπως και των ΦΙΞΜΕ :ΦΟΣΤΕΡ

ετ αλ) ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κοµψότητα του σχεδιασµού συνε-

πάγεται διόλου ευκαταφρόνητο κόστος στις επιδόσεις). Το sp2p πάντως κάνει

σχετικά έντονη χρήση των νηµάτων σε ορισµένα τουλάχιστον επίπεδα, και σε

αυτό δε διαφέρει από οποιαδήποτε κατανεµηµένη πλατφόρµα.

Σχεδιαστική Απαίτηση 3. Χαρακτηριστικά της ϐιβλιοθήκης που δεν χρει-

άζονται, δεν πρέπει να ϕορτώνονται στη µνήµη

Σε αντίθεση µε σχεδόν όλες τις άλλες πλατφόρµες για ανάπτυξη οµότι-

µων υπολογιστικών εφαρµογών, το sp2p είναι σχεδιασµένο να εκτελείται σαν

ϐιβλιοθήκη και όχι σαν ενδιάµεσο λογισµικό (middleware). Αυτή η σχεδια-

στική επιλογή εξασφαλίζει τη δυνατότητα του sp2p να ενσωµατώνεται εύκολα
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στον κώδικα άλλων εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων εφαρµογών που απευ-

ϑύνονται σε περιορισµένα περιβάλλοντα όπως αυτές που ενσωµατώνονται σε

κινητά τηλέφωνα ή άλλα χαµηλής δυναµικότητας υπολογιστικά µηχανήµατα.

Ο σχεδιασµός είναι ικανοποιητικά αποκεντρωµένος ώστε να επιτρέπει λ.χ. τη

χρήση µόνο του αρθρώµατος διαχείρησης συνδέσεων, χωρίς να χρησιµοποιε-

ίται καθόλου το άρθρωµα διαχείρησης διευθύνσεων.

2.3.2 Η ϐιβλιοθήκη

Η ϐιβλιοθήκη του sp2p είναι πάρα πολύ µικρή και αποτελείται σχεδόν απο-

κλειστικά από διεπαφές (interfaces). Οι διεπαφές αυτές αντιστοιχούν σε έν-

νοιες που διέπουν τη ϑεµελιώδη αφαίρεση του sp2p: ότι κάθε οµότιµο δίκτυο

είναι ένα σύνολο από αποµακρυσµένα αντικείµενα που ανταλάσσουν µηνύµα-

τα, µε κάποια ϐοηθητικά αντικείµενα σε κάθε οµότιµο κόµβο να δροµολογούν

κατάλληλα αυτά τα µηνύµατα. Μήνυµα µπορεί να είναι οποιοδήποτε αντικε-

ίµενο της κλάσης Message του sp2p, ή απόγονού της :

Listing 2.1: IncomingMessage

public class Message implements Ser ia l izable {

public void se r ia l i z e ( OutputStream os )

throws Exception {

new ObjectOutputStream ( os ) . writeObject ( this ) ;

}

public static Message deser ia l i ze ( InputStream is )

throws Exception {

return ( Message ) (new

ObjectInputStream ( is ) . readObject ( ) ) ;

}

}

Παρατηρούµε ότι η Message χρησιµοποιεί το µηχανισµό ακολουθιοποίη-

σης (serialization) τηςJava προκειµένου να µετατρέψει ένα αντικείµενο από

τη µορφή χρόνου εκτέλεσης στη µορφή αποθήκευσης ή µετάδοσης. Ωστόσο

αυτή η συµπεριφορά µπορεί πάντα να τροποποιηθεί από τις κλάσεις που κλη-

ϱονοµούν την Message µε το µηχανισµό της υπέρβασης (override), ώστε για
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παράδειγµα το Ϲεύγος σεριαλιζε/δεσεριαλιζε να µετατρέπει τα αντικείµενα σε

µορφή XML. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε κλάση τόσο της ϐιβλιοθήκης όσο

και της πρότυπης υλοποίησης, δηλαδή ο µηχανισµός της υπέρβασης πουθενά

δεν απενεργοποιείται (δηλώνοντας κάποια µέθοδο ως final), ώστε να αφήνεται

στο χρήστη η µέγιστη δυνατή ευελιξία.

Πάνω στην κλάση Message ϐασίζονται οι δύο κεντρικές αφαιρέσεις της

διαχείρισης µηνυµάτων, που είναι οι διεπαφές IncomingMessageListener και

OutgoingMessageListener. Επειδή οι διεπαφές αυτές γίνονται καλύτερα κα-

τανοητές µέσα από τη χρήση τους, παρουσιάζονται στην επόµενη υποενότη-

τα. Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας είναι αρκετό να σηµειώθεί ότι

όποιο αντικείµενο υλοποιεί, την πρώτη διεπαφή λαµβάνει εισερχόµενα µη-

νύµατα από το δίκτυο, ενώ όποιο αντικείµενο υλοποιεί τη δεύτερη διεπαφή

λαµβάνει εξερχόµενα µηνύµατα από το δίκτυο. Πρέπει επίσης να τονιστε-

ί ότι ενώ η αποστολή µηνυµάτων γίνεται µε ϱητό τρόπο (και η διεπαφή τεξ-

τιτOutgoingMessageListener παρέχεται για να υποστηριχθούν κυρίως επικου-

ϱικές εφαρµογές όπως ο υπολογισµός στατιστικών), η λήψη µηνυµάτων από

ένα αντικείµενο µπορεί να γίνει µόνο υλοποιώντας την IncomingMessageLi-

stener. ∆εν υπάρχει τρόπος για ένα αντικείµενο να Ϲητήσει από το δίκτυο τη

λήψη ενός µηνύµατος (όπως π.χ. το mpi_send[30]).

∆ηλαδή το sp2p χρησιµοποιεί για τη διαχείριση µηνυµάτων ένα µοντέλο

που ϐασίζεται στο σχεδιαστικό µοτίβο του Παρατηρητή (Observer[23]). Το

µοντέλο αυτό (σε σχέση µε ένα µοντέλο ϱητής λήψης µηνυµάτων) έχει το πλε-

ονέκτηµα ότι αποσυνδέει εντελώς την παραλαβή του µηνύµατος στο επίπεδο

της εφαρµογής, από την παραλλαγή του µηνύµατος στο επίπεδο του δικτύου.

Τα δύο επίπεδα λειτουργούν εντελώς αποσυνδεδεµένα, περιορίζοντας σηµαν-

τικά τη δυνατότητα του δικτύου να µπλοκάρει τις εφαρµογές ή το αντίστροφο.

Αυτό το σχεδιαστικό µοτίβο είναι αρκετά διαδεδοµένο στις πλατφόρµες για

πολλαπλές δικτυακές εφαρµογές µε πολλαπλές συνδέσεις. Για παράδειγµα

έτσι ενηµερώνει κάθε Java EE Application Server ένα Servlet για µια εισερ-

χόµενη αίτηση HTTP POST[77], και το ίδιο κάνει και και το υποσύστηµα

ειδοποιήσεων (WS-MDS) του Globus.

Το µειονέκτηµα µε αυτήν την προσέγγιση είναι ότι το επίπεδο της εφαρµο-

γής πρέπει να υλοποιεί µόνο του τη λειτουργικότητα κλειδώµατος σε αναµονή

δεδοµένων από το δίκτυο, η παρουσία της οποίας απλοποιεί πάρα πολύ τα

περισσότερα πρωτόκολλα µε σηµασιολογία ερωταπαντήσεων, αντί για σηµα-

σιολογία δυναµικής απόκρισης σε ερεθίσµατα.
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Η αποθάρρυνση αυτής της λειτουργικότητας από το σχεδιασµό του sp2p

είναι εσκεµµένη, µε ϐάση τη ϑέση µας ότι οι µέθοδοι χορογραφίας, όπως

είναι ο σχεδιασµός της εφαρµογής σαν αντικείµενο µε κατάσταση που αντι-

δρά σε ερεθίσµατα, πρέπει να προτιµώνται από τις µεθόδους ενορχήστρωσης

στον πυρήνα ενός πλέγµατος, όπως η υλοποίηση ενός πρωτοκόλλου ερωταπο-

κρίσεων µε διαδικαστικό (procedural) σχεδιασµό. Επιπλέον τα πειραµατικά

δεδοµένα δείχνουν ότι η χρήση αυτού του µοντέλου ϐελτιώνει σηµαντικότατα

τις επιδόσεις του ενδιάµεσου λογισµικού σε πλέγµατα([44]). ∆ιαισθητικά ο

µπλοκαρισµένος κώδικας είναι άεργος κώδικας και δεν επιβαρύνει το σύστη-

µα. Στην πράξη όµως η υλοποίησή του µπλοκαρίσµατος γίνεται µε κάποιον

µηχανισµό ερωταπόκρισης και/ή κλειδώµατος/ξεκλειδώµατος ο οποίος έχει

κάθε άλλο παρά αµελητέο κόστος. Την επίδραση που µπορεί να έχει το µον-

τέλο της µπλοκαρισµένης επικοινωνίας στις επιδόσεις ενός κατανεµηµένου

συστήµατος ϑα τη δούµε και πειραµατικά στο κεφάλαιο 3.

Πάντως αν η σηµασιολογία του κλειδώµατος σε αναµονή δεδοµένων από το

δίκτυο κρίνεται αναγκαία για µία εφαρµογή, η υλοποίηση ενός προσαρµογέα

([24]) γίνεται µε τετριµµένο τρόπο.

2.3.3 Πρότυπη υλοποίηση

Η πρότυπη υλοποίηση του sp2p περιλαµβάνει ένα έτοιµο άρθρωµα δικτύω-

σης πάνω από διευθύνσεις TCP/IP v4 µε στατική ή δυναµική τοπολογία, ένα

άρθρωµα διαχείρησης εισερχόµενων και εξερχόµενων µηνυµάτων µε µονο-

νηµατική λειτουργία, ένα µηχανισµό ονοµατολογίας και διευθυνσιοδότησης

πάνω από TCP/IP v4. Στις επόµενες ενότητες περιγράφονται τα ϐασικά χαρα-

κτηριστικά αυτών των µηχανισµών.

2.3.3.1 ∆ιαχείριση Ονοµάτων

Τα ονόµατα των αντικειµένων σε ένα σύστηµα µπορούν να είναι καθαρά (pure)

ή νόθα (impure. Τα καθαρά ονόµατα απλά ταυτοποιούν ένα αντικείµενο, ενώ

τα νόθα και το ταυτοποιούν και το εντοπίζουν[21]. Για παράδειγµα ένα όνοµα

αρχείου όπως το /tmp/file1 είναι νόθο, αφού περιέχει πληροφορίες εντοπι-

σµού του αρχείου στο σύστηµα αρχείων, ενώ ένα torrent είναι καθαρό. Στα

πλήρως κατανεµηµένα συστήµατα αν χρησιµοποιηθεί καθαρή ονοµατολογία,

ο καλύτερος χρόνος εντοπισµού ενός ονόµατος είναι O(
√

n όπου n ο αριθ-

µός των αντικειµένων στο σύστηµα, ενώ αν χρησιµοποιείται νόθα ονοµατολογία
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µπορεί να είναι O(1) . Γι΄ αυτό τα ϱεαλιστικά κατανεµηµένα (και οµότιµα) υ-

πολογιστικά συστήµατα χρησιµοποιούν πάντα νόθα ονοµατολογία[21]. ΄Ετσι

το πρότυπο σύστηµα διαχείρισης ονοµάτων του sp2p χρησιµοποιεί κι αυτό

νόθα ονοµατολογία, όπως είναι ϱεαλιστικό να αναµένεται για το σύνολο των

δοκιµαζόµενων οµότιµων αρχιτεκτονικών.

Ειδικότερα το σύστηµα διαχείρισης ονοµάτων της πρότυπης υλοποίησης

είναι συµβατό µε το XMPP(Jabber). Το όνοµα µιας διευθυνσιοδοτίσιµης ον-

τότητας είναι entityname@hostname, όπου entityname είναι οποιοδήποτε µο-

ναδικό αλφαριθµητικό, και hostname το όνοµα DNS ή η διεύθυνση IP του

µηχανήµατος που στεγάζει την οντότητα.

2.3.3.2 ∆ιαχείρηση Μηνυµάτων

Η πρότυπη υλοποίηση απλά δέχεται µηνύµατα από οποιονδήποτε συνδεδε-

µένο κόµβο, και προωθεί όποιο µήνυµα λάβει στους κόµβους προορισµού.

Για να ϕτάσει ένα εισερχόµενο µήνυµα στον τελικό αποδέκτη του, πρέπει

όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο αποδέκτης να είναι αντικείµενο µιας κλάσης

που υλοποιεί τη διεπαφή IncomingMessageListener.

Listing 2.2: IncomingMessageListener

public interface IncomingMessageListener {

public void messageReceived ( Message message ) ;

}

Φυσικά ϑα ήταν ασύµφορο να προωθούνταν όλα τα εισερχόµενα µηνύµα-

τα σε όλα τα αντικείµενα που υλοποιούν αυτή τη διεπαφή. Γι΄ αυτό κάθε

αντικείµενο µπορεί να δηλώσει δυναµικά τα χαρακτηριστικά των µηνυµάτων

που το ενδιαφέρουν, κατασκευάζοντας ένα αντικείµενο της κλάσης Message-

Spec. Το αντικείµενο αυτό δηλώνεται στο άρθρωµα διαχείρισης µηνυµάτων

µαζί µε τον IncomingMessageListener στον οποίο αντιστοιχεί. Σε κάθε εισερ-

χόµενο µήνυµα, το άρθρωµα διαχείρισης µηνυµάτων ϱωτά το MessageSpec

κάθε IncomingListener αν το µήνυµα ταιριάζει, καλώντας τη µέθοδο Mes-

sageSpec.matches(msg). Αν η µέθοδος επιστρέψει ϑετικό αποτέλεσµα, το

µήνυµα προωθείται στον IncomingMessageListener.

Ο σχεδιασµός της κλάσης MessageSpec επιτρέπει στα κριτήρια που εφαρ-

µόζει προκειµένου να αποφανθεί αν ένα µήνυµα ϑα γίνει δεκτό, να αλλάζουν

δυναµικά και να διατηρούν πληροφορίες κατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται
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Σχήµα 2.1: ∆ιαχείρηση µηνυµάτων από την πρότυπη υλοποίηση

µε τη µετακύληση της εφαρµογής των κριτηρίων σε ένα ϐοηθητικό αντικε-

ίµενο. Το αντικείµενο πρέπει να υλοποιεί την εσωτερική διεπαφή Message-

Spec.Matcher.

Listing 2.3: MessageSpec.Matcher

class MessageSpec {

// . . .

public interface Matcher {

public boolean matches ( Message msg ) ;

}

// . . .

}

Η πρότυπη υλοποίηση παρέχει µια έτοιµη κλάση BasicMatcher, η οποία

µπορεί να ‘διαβάσει’ κριτήρια σε µορφή όνοµα πεδίου :κανονική έκφραση. Π.χ.

ο ακόλουθος BasicMatcher ϱυθµίζεται να ‘εγκρίνει’ µηνύµατα στα οποία το

πεδίο Subject περιέχει τη συµβολοσειρά Conference Call:

Listing 2.4: BasicMatcherClient

. . .

BasicMatcher m = new BasicMatcher ( ) ;

m. addCriterion ( " Subject : . ∗Conference Call .∗ " ) ;

. . .

Ο BasicMatcher χρησιµοποιεί τις δυνατότητες ενδοσκόπησης της Java και

µε δεδοµένο το όνοµα πεδίου Subject εντοπίζει και καλεί τη µέθοδο getSub-
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ject():String του αντικειµένου που αντιπροσωπεύει το µήνυµα. Στη συνέχεια

ελέγχει αν η συµβολοσειρά που επέστρεψε η µέθοδος ταιριάζει µε την κανονι-

κή έκφραση .*Conference Call.*, και επιστρέφει το αποτέλεσµα του ελέγχου.

Αν η κλάση δεν έχει τέτοια µέθοδο, το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι αρνητικό,

οπότε µηνύµατα από άσχετες εφαρµογές αγνοούνται αυτόµατα.

Επίσης παρέχεται µια έντελώς έτοιµη υλοποίηση του Matcher, που δέχε-

ται σαν αρχική παράµετρο το αναγνωριστικό µιας οµότιµης οντότητας και

‘εγκρίνει’ όλα τα µηνύµατα που έχουν προορισµό αυτήν την οντότητα. Αυ-

τή η υλοποίηση (DefaultMatcher) καλύπτει την πιο συνηθισµένη περίπτωση,

που είναι µια οντότητα να ενδιαφέρεται µόνο για εκείνα τα µηνύµατα που

προορίζονται για αυτήν. Στην πράξη ο DefaultMatcher είναι ένας προαρχικο-

ποιηµένος και ελαφρώς ϐελτιστοποιηµένος BasicMatcher.

Μέσα από αυτόν τον απλό µηχανισµό ταύτισης προτύπων µπορούν να υ-

λοποιηθούν πολλά πρωτόκολλα (π.χ. πρωτόκολλα µε πληροφορίες συνόδου

µπορούν να δηλώνουν στα αντικείµενα Message που χρησιµοποιούν ένα πε-

δίο SessionId). Το µοντέλο αυτό προγραµµατισµού ενδείκνυται ιδιαίτερα για

κατανεµηµένες εφαρµογές µε πολλές αυτόνοµες οντότητες, όπως έχει δείξει

η επιλογή του από την οµάδα σχεδίασης της Erlang[51], που απευθύνεται

σε δικτυακές εφαρµογές µε χιλιάδες αποµακρυσµένα νήµατα[50]. Η ταύτιση

προτύπων που ϐασίζεται σε κανονικές εκφράσεις συνδυάζει την εκφραστικότη-

τα µε την ταχύτητα. Και τα δύο είναι επιθυµητά στον µεταπρογραµµατισµό.

Φυσικά ο χρήστης είναι ελεύθερος να παράσχει µια εντελώς δικιά του υλο-

ποίηση του Matcher, αν π.χ. ϑέλει να λαµβάνονται υπόψη και πληροφορίες

κατάστασης.

Εξερχόµενα µηνύµατα Αντίστοιχα, τα αντικείµενα που ενδιαφέρονται για

τα εξερχόµενα µηνύµατα (για παράδειγµα κάποιο άρθρωµα που υπολογίζει

µετρικές ποιότητας υπηρεσίας µπορεί να ενδιαφέρεται για το πότε εξέρχεται

το αποτέλεσµα µιας επεξεργασίας, ώστε να ελέγξει το χρόνο που πέρασε από

όταν κατέφτασε το αρχικό αίτηµα για την επεξ εργασία και να εκτιµήσει το

τρέχον επίπεδο επιδόσεων του κόµβου).µπορούν να υλοποιούν τη διεπαφή

OutgoingMessageListener.

Listing 2.5: OutgoingMessageListener

public interface OutgoingMessageListener {

public void messageSent ( Message msg ) ;
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}

Οµοίως, οι OutgoingMessageListener δηλώνουν µε ένα MessageSpec το

ποια µηνύµατα τους ενδιαφέρουν. Από αυτήν την άποψη δεν υπάρχει διάκρι-

ση ανάµεσα στον τρόπο που γίνεται η διαχείρηση των εισερχόµενων και των

εξερχόµενων µηνυµάτων. Ωστόσο η διαχείρηση γίνεται ξεχωριστά, επειδή είναι

λογικό το άρθρωµα να χρησιµοποιείται περισσότερο για τα εισερχόµενα πα-

ϱά για τα εξερχόµενα µηνύµατα από την πλειοψηφία των αντικειµένων: όταν

ένα αντικείµενο στέλνει ένα µήνυµα, γνωρίζει ήδη το γεγονός ότι το έστειλε.

΄Ενα τρίτο αντικείµενο στην πλειοψηφία των εφαρµογών δεν έχει λόγους να

ενδιαφέρεται για αυτήν την πληροφορία. Συνεπώς ο µηχανισµός διαχείρησης

εξερχόµενων µηνυµάτων δεν ϑα χρησιµοποιείται συχνά. Αντίθετα, όταν κατα-

ϕτάνει ένα εισερχόµενο µήνυµα, το άρθρωµα διαχείρησης µηνυµάτων πρέπει

να ειδοποιήσει τους όποιους παραλήπτες. Και ο µόνος τρόπος να συµβεί αυτό

είναι οι παραλήπτες να χρησιµοποιούν το µηχανισµό διαχείρησης εισερχόµε-

νων µηνυµάτων.

Ουρά µηνυµάτων Η ακόλουθη κλάση διαχειρίζεται τις ουρές για τα εισερ-

χόµενα και τα εξερχόµενα µηνύµατα. ∆εν αναλαµβάνει η ίδια την αποστολή ή

την παραλαβή των µηνυµάτων. Αυτές τις αναλαµβάνει το άρθρωµα δικτύωσης.

∆ηλαδή όταν το άρθρωµα δικτύωσης επιθυµεί να αποστείλει ένα εξερχόµενο

µήνυµα, το ‘εισάγει’ στην ουρά µε τη µέθοδο MessageQueue.push(), ενώ όταν

το άρθρωµα δικτύωσης επιθυµεί να παραλάβει ένα εισερχόµενο µήνυµα, το

‘εξάγει’ από την ουρά µε τη µέθοδο MessageQueue.popTuple(), η οποία ε-

πιστρέφει null αν δεν υπάρχει διαθέσιµο µήνυµα (χωρίς να µπλοκάρει). Η

δοµή MessageQueue δηλαδή χρησιµοποιείται σαν ενδιάµεσος σταθµός της

δροµολόγησης των µηνυµάτων από τον κώδικα που εκτελεί τη δροµολόγηση.

Listing 2.6: kernel.MessageQueue

public class MessageQueue {

private Map<String , LinkedList<Message>> queues = new

TreeMap<String , LinkedList<Message> >( ) ;

private I terator <String> i terator=null ;

public MessageQueue ( ) {

reset I terator ( ) ;

}
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public void reset I terator ( ) {

i t e ra tor = getQueues ( ) . keySet ( ) . i t e rator ( ) ;

}

public synchronized void push( String connId , Message msg ) {

i f ( getQueues ( ) . containsKey ( connId ) )

getQueues ( ) . get ( connId ) . push(msg ) ;

else {

LinkedList<Message> queue = new LinkedList<Message > ( ) ;

queue .push(msg ) ;

getQueues ( ) . put ( connId , queue ) ;

}

reset I terator ( ) ;

}

/∗∗

∗

∗ @return an array [ 2 ] . F i rs t element ( Str ing ) is the

∗ connection id . Second element ( Message ) is the message

∗/

public synchronized Object [ ] popTuple ( ) {

Object [ ] rv = null ;

i f ( i t e rator . hasNext ( ) ) {

String connId = i terator . next ( ) ;

LinkedList<Message> queue = queues . get ( connId ) ;

rv = new Object [ 2 ] ;

rv [0 ] = connId ;

rv [1 ] = queue .pop ( ) ;

i f ( queue . isEmpty ( ) ) {

queues . remove ( connId ) ;

reset I terator ( ) ;

}

i f ( ( ! i t e rator . hasNext ( ) ) && ( ! queues . isEmpty ( ) ) )

reset I terator ( ) ;

}
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return rv ;

}

public Map<String , LinkedList<Message>> getQueues ( ) {

return queues ;

}

public I terator <String> get I terator ( ) {

return i t e ra tor ;

}

}

2.3.4 Αξιολόγηση

Το sp2p είναι µια πλατφόρµα για Java η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της

υλοποίησης οµότιµων δικτύων για ερευνητικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου µε την

εξαίρεση ενός πολύ µικρού πυρήνα ο οποίος επιβάλλει ϐασικές σχεδιαστικές

αρχές αυτών των δικτύων, όλες οι λειτουργίες του είναι παραµετροποιήσιµες

και επεκτάσιµες από τον προγραµµατιστή, ενώ υπάρχει και µία πρότυπη υλο-

ποίηση η οποία παρέχει έτοιµη λειτουργικότητα για τα πιο χαµηλά επίπεδα,

σχεδιασµένη ώστε να καλύπτει τις

Στην επόµενη ενότητα εστιάζουµε στα οµότιµα συστήµατα υπολογισµού,

στα οποία οι οµότιµοι κόµβοι συνεισφέρουν υπολογιστικούς πόρους για ε-

κτέλεση εφαρµογών πολυεπεξεργασίας. Τα συστήµατα αυτά παρουσιάζουν

πολλά χαρακτηριστικά των πλεγµάτων, και τα τελευταία χρόνια συγκλίνουν

όλο και περισσότερο προς αυτά. Θα αναπτύξουµε µία αποκεντρωµένη µέθο-

δο υπολογισµού της απόστασης σε τέτοια συστήµατα, και το sp2p ϑα µας

ϐοηθήσει στον πειραµατικό έλεγχο της µεθόδου.

2.4 Οµότιµα συστήµατα υπολογισµού

Τα οµότιµα συστήµατα υπολογισµού (peer computing systems) εµφανίστηκαν

στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µε ελάχιστες εξαιρέσεις χρησιµοποιούν-

ται για την επίλυση προβληµάτων Bag-of-Tasks, δηλαδή πολύ µεγάλων προ-

ϐληµάτων που µπορούν να χωριστούν µε τετριµµένο τρόπο σε N πανοµοιότυπα

υποπροβλήµατα τα οποία είναι εντελώς ανεξάρτητα µεταξύ τους. [89, 71, 82].
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Η πιο ενδιαφέρουσα υποκατηγορία είναι τα εθελοντικά συστήµατα υπολο-

γισµού (volunteer computing systems[65, 13]. Σε αυτά, υπάρχουν δύο ϱόλοι

κόµβων: οι ‘αφέντες’ (masters) και οι ‘εργάτες’ (workers). Οι πρώτοι αναθέτουν

υποπροβλήµατα στους δεύτερους (και συλλέγουν/αναλύουν/παρουσιάζουν τα

αποτελέσµατα), ενώ οι δεύτεροι επιλύουν όποιο υποπρόβληµα τους ανατεθεί.

Στην πρώτη γενιά τέτοιων συστηµάτων υπήρχε µόνο ένας αφέντης (ο κεντρι-

κός κόµβος του οργανισµού που εκτελεί την εφαρµογή πολυεπεξεργασίας) και

όλοι οι άλλοι κόµβοι ήταν εργάτες. Στις επόµενες γενιές, είναι εφικτό για ο-

ποιονδήποτε κόµβο να λειτουργήσει σαν αφέντης και ταυτόχρονα είναι εφικτό

για κάποιον εργάτη να µοιράσει µέρος του ϕορτίου του σε άλλους εργάτες,

λειτουργώντας -ϑα µπορούσε να ειπωθεί- σαν ‘υπεργολάβος’.

Για να συµµετάσχει ένας κόµβος στο εθελοντικό σύστηµα (όπως και σε ο-

ποιοδήποτε οµότιµο σύστηµα), πρέπει ο χρήστης του να εγκαταστήσει ένα ϐοη-

ϑητικό πρόγραµµα, το οποίο υλοποιεί τα πρωτόκολλα του συστήµατος. ΄Ενας

ϐασικός στόχος κάθε εθελοντικού συστήµατος υπολογισµού είναι η µεγιστοπο-

ίηση του αριθµού των συνδεδεµένων εργατών 2. Αυτός ο στόχος εξυπηρετείται

µε το να είναι το ϐοηθητικό πρόγραµµα διαθέσιµο για πολλές πλατφόρµες.

Επίσης λόγοι ακεραιότητας και άµιλλας επιβάλλουν κάθε κόµβος να ταυτο-

ποιείται µε κάποιο τρόπο στο σύστηµα. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται µε µια

διαδικασία εγγραφής που ακολουθεί ο χρήστης στην ιστοσελίδα της εφαρµο-

γής, που του παρέχει έναν µοναδικό λογαριασµό µε τον οποίον ταυτοποιείται

ο κόµβος του. Παρατηρούµε ότι τα εθελοντικά συστήµατα υπολογισµού πα-

ϱουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τα πλέγµατα: έχουν ενδιάµεσο λογισµικό,

ετερογένεια, ανοιχτά πρωτόκολλα και (σχετικά υποτυπώδη αλλά υπαρκτή) α-

σφάλεια.

Στην πραγµατικότητα τα περισσότερα εθελοντικά συστήµατα υπολογισµού

είναι πλέγµατα, σύµφωνα µε τον ορισµό στην ενότητα 1.2. Μάλιστα αποτε-

λούν την κατηγορία πλεγµάτων µε τα περισσότερα πρακτικά αποτελέσµατα

σε τοµείς όπως η ϐιοτεχνολογία, όπου οι εφαρµογές bag-of-tasks είναι πολύ

συνήθεις (ενδεικτικά ϐλ. [91, 34]).

2.4.1 Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες

Στη γενική περίπτωση ένα οµότιµο δίκτυο µπορεί να έχει είτε πλήρως οµότι-

µη τοπολογία είτε υβριδική τοπολογία. Στις πλήρως οµότιµες τοπολογίες δεν

2µερικές εφαρµογές απαιτούν δισεκατοµµύρια ώρες CPU για την περάτωσή τους
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υπάρχει κάποιος κόµβος που να παίζει ιδιαίτερο ϱόλο: όλοι οι κόµβοι επικοι-

νωνούν (άµεσα ή έµµεσα) µε όλους και όλοι οι κόµβοι µπορούν να παίξουν

όλους τους ϱόλους. Για να επικοινωνούν όλοι οι κόµβοι µε όλους, πρέπει

το δίκτυο να είναι συνδεδεµένος γράφος. Αν η επικοινωνία είναι άµεση, ο

γράφος πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεµένος (Σχ. 2.2(α΄)). Τέτοια τοπολογία

χρησιµοποιείται συνήθως στις συστοιχίες (clusters). Αν η επικοινωνία είναι

έµµεση, το δίκτυο µπορεί να είναι ένα απλό δέντρο (Σχ. 2.2(ϐ΄)), γιατί οποιοσ-

δήποτε κόµβος µπορεί να παίξει το ϱόλο της προώθησης µηνυµάτων. Τέτοια

τοπολογία έχει το Gnutella[67][31], καθώς και το FreeNET[39]. Οι τοπολο-

γίες αυτές έχουν κατ΄ αρχήν σοβαρά προβλήµατα κλιµάκωσης (για παράδειγµα

στο 2.2(ϐ΄) υπάρχει ένας κόµβος που ουσιαστικά αποτελεί το µοναδικό σηµείο

σύνδεσης των άλλων δύο κοµµατιών του δικτύου, µε προφανή επίπτωση στην

καθυστέρηση επικοινωνίας ανάµεσα σε αυτά).

Στις υβριδικές τοπολογίες, οι κόµβοι χωρίζονται σε κλάσεις και υπάρχουν

περιορισµοί ως προς το τι ϱόλους µπορεί να επιτελέσει η κάθε κλάση, αλ-

λά και στο πώς διασυνδέονται οι κόµβοι διαφορετικών κλάσεων. Στην πιο

συνηθισµένη περίπτωση οι κλάσεις είναι δύο: απλοί κόµβοι, και υπερκόµ-

ϐοι(superpeers[7]). Οι υπερκόµβοι επικοινωνούν µεταξύ τους (άµεσα ή έµ-

µεσα) και αναλαµβάνουν ϱόλους συστηµικής σηµασίας, όπως η προώθηση

ερωτηµάτων (Σχ. 2.3(ϐ΄). Σε κάθε υπερκόµβο συνδέονται ένας ή περισσότε-

ϱοι απλοί κόµβοι, οι οποίοι επικοινωνούν µόνο µε τον υπερκόµβο τους. Το

Gnutella υποστηρίζει επίσης υπερκόµβους στις τελευταίες εκδόσεις του, και

το ίδιο συµβαίνει για τα περισσότερα µοντέρνα οµότιµα δίκτυα. Πρέπει να ση-

µειωθεί ότι η οµοιότητα µεταξύ υπερκόµβων και κεντρικών διακοµιστών είναι

επιφανειακή: επειδή το σύστηµα είναι οµότιµο, οποιοσδήποτε κόµβος µπο-

ϱεί να αναλάβει ϱόλο υπερκόµβου, και οποιοσδήποτε υπερκόµβος µπορεί να

αυτοϋποβιβαστεί σε απλό κόµβο. Οι υπόλοιποι υπερκόµβοι και απλοί κόµ-

ϐοι τείνουν να προσαρµόζουν αυτόµατα τις συνδέσεις τους, και να προτιµούν

ούτως ή άλλως τους πιο αποτελεσµατικούς υπερκόµβους. ΄Ετσι, ενώ το Gnu-

tella χωρίς υπερκόµβους είχε σοβαρές καθυστερήσεις ακόµα και για µερικές

χιλιάδες κόµβους, το Gnutella µε υπερκόµβους έχει κατά καιρούς αγγίξει ή

και ξεπεράσει τα 1.000.000 ταυτόχρονα συνδεδεµένα µηχανήµατα[95].

Στα οµότιµα συστήµατα υπολογισµού προκύπτει συχνά ένα τέταρτο είδος

υβριδικής τοπολογίας, το ιεραρχικό. Στην ιεραρχική τοπολογία οι κλάσεις

των κόµβων είναι απεριόριστες, αλλά κάθε κόµβος επικοινωνεί µόνο µε τον

κόµβο ανώτερης κλάσης που ϐρίσκεται από πάνω του, και µε τους κόµβους
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2.5 Μέτρηση της απόστασης σε αποκεντρωµένα συ-

στήµατα υπολογισµού

Η απόσταση µεταξύ δύο οντοτήτων Α και Β ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι

µια µετρική της αναµενόµενης διάρκειας που ϑα έχει µία συναλλαγή εκτελο-

ύµενη στο Β για λογαριασµό του Α. Προκειµένου για τα εθελοντικά συστήµατα

υπολογισµού, µπορούµε να ορίσουµε:

Ορισµός 4. Απόσταση d(A, B) δύο κόµβων A και B είναι το χρονικό δι-

άστηµα ανάµεσα στη στιγµή που ο A αναθέτει στον B µια µοναδιαία µονάδα

εργασίας U και τη στιγµή που παραλαµβάνει το αποτέλεσµα αυτής της εργα-

σίας.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, d(A, B) 6= d(B, A) .

Αυτό είναι ενδεχοµένως αντιδιαισθητικό αν έχουµε στο µυαλό µας την Ευκλε-

ίδια έννοια της απόστασης, αλλά στο διαδίκτυο αυτή η ανισότητα είναι ο κα-

νόνας γιατί γενικά δεν υπάρχει εγγύηση ότι η επικοινωνία από τον Α προς τον

Β ϑα γίνει από το ίδιο κανάλι µε την επικοινωνία από τον Β προς τον Α.

2.5.1 Η µέτρηση της απόστασης στη ϐιβλιογραφία

Στη ϐιβλιογραφία διακρίνονται δύο είδη προσεγγίσεων στη µέτρηση της α-

πόστασης µεταξύ δύο κόµβων Α και Β. Η ενεργητική µέτρηση γίνεται µε απο-

στολή µηνυµάτων από τον Α προς τον Β ειδικά για αυτόν τον σκοπό. ∆ηλαδή

η µέτρηση της απόστασης αντιµετωπίζεται σαν µία ξεχωριστή και ανεξάρτητη

«υποεφαρµογή» πάνω στη σύνδεση των Α και Β. Αυτή η προσέγγιση συνεπάγε-

ται ένα διόλου αµελητέο πρόσθετο κόστος επικοινωνίας, το οποίο µειώνεται µε

διάφορες ευριστικές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το IDMaps[72], µια

γενικευµένη υποδοµή µέτρησης της απόστασης µεταξύ κόµβων του διαδικτύου

στο επίπεδο των πακέτων IP. Το IDMaps χρησιµοποιεί ενεργητική µέτρηση,

όµως για να περιορίσει το πρόσθετο επικοινωνιακό ϕορτίο δεν την εφαρµόζει

σε όλους τους κόµβους που παρακολουθεί. Αντίθετα οµαδοποιεί τους κόµβους

σε οµάδες (εκτιµώντας τη µεταξύ τους εγγύτητα µε µία πρώτη δειγµατοληπτική

µέτρηση), επιλέγοντας έναν κόµβο από κάθε οµάδα για «αντιπρόσωπο» και στη

συνέχεια παρακολουθεί ενεργητικά µόνο τις αποστάσεις αυτών των κόµβων.

Παρόµοια αλλά περισσότερο κατάλληλη για οµότιµα δίκτυα (όντας σχε-

διασµένη για να χρησιµοποιείται στους υπερκόµβους) είναι η προσέγγιση του
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GDMS[57]. Στο GDMS οι κόµβοι πάλι χωρίζονται σε οµάδες, και ο αντιπρόσω-

πος κάθε οµάδας µετρά ενεργητικά την απόστασή του από όλους τους κόµβους

της οµάδας του και από τους αντιπροσώπους των άλλων οµάδων. Η απόσταση

µεταξύ δύο κόµβων Α και Β που ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες και δεν

είναι αµφότεροι αντιπρόσωποι, υπολογίζεται προσεγγιστικά από το άθροισµα

της απόστασης του καθενός από τον αντιπρόσωπο της οµάδας του και της α-

πόστασης των δύο αντιπροσώπων µεταξύ τους. Παρατηρούµε ότι µε αυτήν την

προσέγγιση η ενεργητική µέτρηση της απόστασης µοιράζεται σε ολόκληρο το

δίκτυο αντί να πραγµατοποιείται από ένα κεντρικό σηµείο όπως στο IDMaps,

µε αποτέλεσµα πιο άµεσες µετρήσεις (οι Liu et al. αναφέρουν µέχρι 80% κα-

λύτερη επιλογή οµότιµων πόρων µε χρήση της µεθόδου) και πιο οµοιόµορφη

κατανοµή της επιπρόσθετης επικοινωνίας. ΄Ενα σοβαρό µειονέκτηµα αυτής

της µεθόδου είναι ότι για να µη καθιστάται απαγορευτικό το κόστος επικοινω-

νίας, πρέπει ο αντιπρόσωπος κάθε οµάδας να έχει δυνατότητα πολυεκποµπής

multicasting προς τα µέλη της, κάτι που δεν υποστηρίζεται συχνά από τα

κατώτερα στρώµατα του δικτύου.

Η δεύτερη προσέγγιση στη µέτρηση της απόστασης (και γενικά στη µέτρη-

ση του χρόνου που παίρνουν διάφορες αλληλεπιδράσεις µε ένα σύστηµα) είναι

η παθητική µέτρηση. Η παθητική µέτρηση δε δηµιουργεί επιπλέον επικοι-

νωνία για τη µέτρηση της απόστασης, αλλά παρακολουθεί την επικοινωνία

που ήδη συµβαίνει στα πλαίσια της εφαρµογής, συλλέγει στατιστικά στοιχεία

και υπολογίζει µια εκτίµηση για το υπό µέτρηση µέγεθος. Χαρακτηριστικά

αναφέρουµε το σύστηµα SPAND[69], το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση των

επιδόσεων µιας οµάδας από οµοειδείς εξυπηρετητές. Οι πελάτες αυτών των

εξυπηρετητών µετρούν τη διάρκεια κάθε συναλλαγής από άκρο σε άκρο (end

to end) και υποβάλλουν αυτές τις µετρήσεις στον κεντρικό εξυπηρετητή του

SPAND, ο οποίος πραγµατοποιεί στατιστική ανάλυση στα δεδοµένα που υπο-

ϐάλλουν οι πελάτες και εκτιµά ποιο εξυπηρετητής ϐρίσκεται κοντύτερα σε έναν

πελάτη δεδοµένης της ϑέσης του πελάτη και της συναλλαγής που αυτός ϑέλει

να πραγµατοποιήσει. Το επιπρόσθετο επικοινωνιακό κόστος είναι πρακτικά

µηδενικό, και οι µετρήσεις αφορούν συναλλαγές στο επίπεδο της εφαρµογής,

που σηµαίνει ότι ϐρίσκονται πιο κοντά σηµασιολογικά στα χαρακτηριστικά

που ενδιαφέρουν την ποιότητα υπηρεσίας. Αυτή στενή σύνδεση µε τη σηµα-

σιολογία µιας εφαρµογής ωστόσο είναι και η αχίλλειος πτέρνα της παθητικής

µέτρησης, αφού σύµφωνα µε την κριτική στο [72] καθιστά δύσκολη τη χρήση

της σαν γενική λύση.
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Η παθητική µέτρηση ωστόσο ϕαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική στην περίπτωση

των εθελοντικών συστηµάτων υπολογισµού. Αφενός το γεγονός ότι δεν εισάγει

επιπρόσθετο επικοινωνιακό ϕορτίο όπως η ενεργητική µέτρηση είναι πολύ

επιθυµητό για συστήµατα µε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες κόµβους,

όπου ο παραµικρός πλεονασµός στην επικοινωνία µεταφράζεται σε τεράστιο

συνολικό ϕορτίο. Αφετέρου, στα εθελοντικά συστήµατα το µετρήσιµο µέγεθος

ϐρίσκεται ήδη στο επίπεδο της εφαρµογής, αφού είναι η διάρκεια εκτέλεσης

µιας µονάδας εργασίας και πρακτικά δεν υπάρχει κάποιο άλλο µέγεθος που

να µας ενδιαφέρει.

2.5.2 Προτεινόµενη λύση

Με δεδοµένα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τοπολογίας και κάνοντας την

εύλογη υπόθεση ότι κάθε µία από τις εργασίες διαρκεί περίπου το ίδιο χρονι-

κό διάστηµα (οπότε η σχετική απόσταση δυο κόµβων-εργατών είναι ανάλογη

των χρόνων στους οποίους εκτελούν τον ίδιο αριθµό εργασιών), ο κόµβος-

αφέντης M µπορεί να εκτιµήσει την απόσταση d(M,W ) ανάµεσα σε αυτόν

και σε οποιονδήποτε κόµβο-εργάτη W , ϕροντίζοντας απλά να καταγράφει

τους χρόνους στους οποίους ο W του επιστρέφει τα αποτελέσµατα των εργα-

σιών που του αναθέτει. Από αυτούς τους χρόνους υπολογίζεται µία πρόβλεψη

της απόστασης D = d(M, W ) µε τον γνωστό από την τεχνική της εκθετικής

εξοµάλυνσης τύπο:

Di = αti + (1 − α)Di−1, 0 < α < 1 (2.1)

όπου ti είναι ο καταγεγραµµένος χρόνος της τελευταίας εργασίας, Di είναι

η τρέχουσα πρόβλεψη απόστασης και Di−1 η προηγούµενη πρόβλεψη. Το α

πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε την αναµενόµενη διακύµανση των επιδόσεων

των κόµβων-εργατών. ΄Οταν η διακύµανση είναι υψηλή, το α πρέπει να είναι

κοντά στο 1, ώστε στην πρόβλεψη να συµµετέχουν περισσότερο οι τελευταίες

µετρήσεις. Αντίθετα όταν η διακύµανση είναι χαµηλή, το α πρέπει να είναι

κοντά στο 0, ώστε η πρόβλεψη να συµµετέχουν περισσότερο οι παλιότερες

µετρήσεις και να µην επηρεάζεται από παροδικές διακυµάνσεις.

Στην πράξη η µέθοδος συγκλίνει πάρα πολύ γρήγορα, απαιτώντας όπως

έδειξαν τα πειράµατα την ανάθεση περίπου 5-6 εργασιών σε έναν κόµβο εργάτη

προκειµένου να σταθεροποιηθεί η πρόβλεψη της απόστασης πολύ κοντά στην

τελική της τιµή, ξεκινώντας από µια τυχαία. Στα ϱεαλιστικά συστήµατα οι
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εργασίες που εκτελεί κάθε εργάτης είναι εκατοντάδες, οπότε το διάστηµα στο

οποίο η µέθοδος δεν έχει συγκλίνει ακόµα καθίσταται αµελητέο.

Από πλευράς πόρων, η µέθοδος αυτή επιφέρει µηδενικό πρόσθετο ϕορτίο

στο δίκτυο και οι υπολογισµοί που απαιτεί είναι προφανώς εξαιρετικά απλοί.

Ωστόσο κάθε κόµβος-αφέντης πρέπει να διατηρεί έναν πίνακα µε την τελευταία

πρόβλεψη απόστασης για κάθε κόµβο-εργάτη, καθώς και να παρακολουθεί τη

χρονική στιγµή στην οποία αποστέλλεται µια µονάδα εργασίας και τη χρονική

στιγµή στην οποία επιστρέφει το αποτέλεσµά της. ∆ηλαδή η µέθοδος απαιτεί

αξιοσηµείωτη

Το αδύνατο σηµείο της µεθόδου είναι ότι οι πληροφορίες απόστασης είναι

στενά συνδεδεµένες µε τη συγκεκριµένη εφαρµογή που εκτελείται στο εθε-

λοντικό δίκτυο. Μία άλλη εφαρµογή γενικά έχει διαφορετικές υπολογιστικές

απαιτήσεις, οπότε οι ‘κοντινοί’ κόµβοι της µίας εφαρµογής µπορεί να είναι

‘µακρινοί’ για την άλλη. Οι αποστάσεις δηλαδή δεν είναι άµεσα συγκρίσιµες

µεταξύ εφαρµογών. Εφόσον όµως οι εφαρµογές είναι εξαρτώµενες από τον

επεξεργαστή CPU-bound, η συγκρισιµότητα µπορεί να επιτευχθεί διαιρώντας

κάθε ϕορά την απόσταση µε τη µέση διάρκεια µιας µονάδας εργασίας.

2.5.3 Πειράµατα και µετρήσεις

Για τον πειραµατικό έλεγχο της παθητικής πρόβλεψης της απόστασης κατα-

σκευάστηκε οµότιµο υπολογιστικό σύστηµα πάνω στην πλατφόρµα sp2p. Το

σύστηµα αυτό ϐασίζεται στις διεπαφές Task και Result που περιγράφουν α-

ϕηρηµένα τη σχέση µεταξύ µιας εργασίας και του αποτελέσµατός της :

public interface Result

{

public boolean isOK ( ) ;

}

public interface Task

extends Message {

public String id ( ) ;

public void process ( ) ;

public Result getResult ( ) ;

}
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Σχήµα 2.4: Πρωτόκολλο συστήµατος εθελοντικού υπολογισµού
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Η µέθοδος id() της διεπαφής Task µπορεί να υλοποιείται έτσι ώστε να επι-

στρέφει ένα µοναδικό αναγνωριστικό για την εργασία που αντιπροσωπεύει το

αντικείµενο της κλάσης. Η µέθοδος process() πρέπει να υλοποιεί την επίλυση

της συγκεκριµένης εργασίας (καλείται δηλαδή από τον εργάτη όταν εκτελείται

η εργασία) και η µέθοδος getResult() επιστρέφει ένα αντικείµενο τύπου Re-

sult το οποίο αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης εργασίας. Η

µέθοδος isOK() της διεπαφής Result πρέπει να υλοποιείται έτσι ώστε να επι-

στρέφει true αν το αποτέλεσµα είναι σωστό και false αν υπήρξε κάποιο σφάλµα

(π.χ. ακύρωση της εργασίας) πριν τερµατίσει. Αυτό το σχεδιαστικό µοτίβο, κα-

τάλληλο γενικά για συστήµατα όπου υποβάλλονται αφηρηµένες εργασίες από

τον έναν κόµβο στον άλλο, ϑα το ξαναδούµε και στο κεφάλαιο 4.

Αντικείµενα των κλάσεων Result ή Task µπορούν να εγκλειστούν σε αντικε-

ίµενα των κλάσεων ResultMessage και TaskMessage, οι οποίες κληρονοµούν

την Message της πρότυπης υλοποίησης του sp2p και συνεπώς είναι µεταδόσι-

µες από τον έναν κόµβο στον άλλον. Επίσης υπάρχουν οι AdvertizeJobMes-

sage, µήνυµα που εκπέµπει ο κόµβος-αφέντης προκειµένου να κάνει γνωστή

την πρόθεσή του να µοιράσει εργασίες και η AcceptJobMessage, µήνυµα που

στέλνει ένας εργάτης στον αφέντη προκειµένου να τον ενηµερώσει ότι µπορεί

να ξεκινήσει να στέλνει εργασίες. Με αυτές τις 4 κλάσεις υλοποιείται το πρω-

τόκολλο του συστήµατος εθελοντικού υπολογισµού, το οποίο εικονίζεται στο

Σχ. 2.5.3. Ο χρήστης δεν έχει παρά να ορίσει µια υλοποίηση των κλάσεων

Result και Task για τις ανάγκες της εφαρµογής πολυεπεξεργασίας που ϑέλει

να αναθέσει στο σύστηµα.

Για τα πειράµατά µας επιλέξαµε ένα µάλλον τετριµµένο πρόβληµα, την ε-

ύρεση των πρώτων αριθµών σε ένα δεδοµένο διάστηµα [1, N ] (N = 10.000.000
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για τα πειράµατά µας). ΄Ενας απλός τρόπος µε τον οποίο µπορούν να ϐρεθούν

οι πρώτοι αριθµοί στο διάστηµα [1, N ] είναι να δοκιµαστεί για κάθε αριθµό

n αυτού του διαστήµατος αν διαιρείται από κάποιον αριθµό στο διάστηµα

[1,
√

n . Αν ο n δε διαιρείται από κανέναν αριθµό σε αυτό το διάστηµα, τότε

είναι πρώτος.

Αυτός ϐέβαια δεν είναι ο µοναδικός αλγόριθµος εύρεσης των πρώτων α-

ϱιθµών σε ένα διάστηµα, και ακόµα και αν ήταν επιδέχεται πολλών ϐελτι-

ώσεων (όπως π.χ. να µη δοκιµάζει καθόλου τους Ϲυγούς αριθµούς µετά το

2). ΄Οµως αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ότι µπορεί να χωριστεί εύκολα σε

υποπροβλήµατα για κατανεµηµένη εκτέλεση. Για να ϐρει τους πρώτους α-

ϱιθµούς στο S = [1, N ] , ο κόµβος-αφέντης χωρίζει αυτό το διάστηµα σε m

υποσύνολα S1 = [1, k1], S2 = [k1 + 1, k2], ..., Sm = [km−1, N ] , και τα µοι-

ϱάζει στους κόµβους-εργάτες, περιµένοντας από τον καθένα να του επιστρέψει

σαν αποτέλεσµα µια λίστα µε τους πρώτους αριθµούς στο υποσύνολο που του

ανατέθηκε. ΄Ετσι, το πρόβληµα διατυπώνεται εύκολα στις εξής δύο κλάσεις :

public class PrimeNumberResult implements Result {

public boolean isOK ( ) { return true ; }

public List <Integer > getPrimeNumbers ( ) {

return results ;

}

List <Integer > results ;

}

public class PrimeNumberTask implements Task {

public PrimeNumberTask ( int start , int end ) {

this . start=start ;

this . end=end;

this . id=start+" , " , "end" ;

}

public void process ( ) {

for ( int i =start ; i <end ; i ++) {

boolean isPrime=true ; //assume prime

for ( int j =2; j <Math. sqrt ( i ) ; j ++) {

72



i f ( i%j == 0 ) {

isPrime=false ; //divided by j

break ; //stop checking

}

}

i f ( isPrime ) result . results .add ( i ) ;

}

}

public Result getResult ( ) {

return result ;

}

int start ;

int end ;

Result result = new PrimeNumberResult ( ) ;

}

΄Εχοντας διατυπώσει το πρόβληµα κατ΄ αυτόν τον τρόπο, µοιράσαµε τις υ-

ποεργασίες (τα αντικείµενα PrimeNumberTask) σε 10 κόµβους-εργάτες, αλλά

και στον ίδιο τον κόµβο-αφέντη. Οι κόµβος-αφέντης ήταν ένας Pentium IV στα

1.7GHz µε 512ΜΒ µνήµης, ενώ 9 κόµβοι-εργάτες ήταν διάφοροι προσωπικοί

υπολογιστές στο εργαστήριο λειτουργικών συστηµάτων (οι οποίοι χρησιµοποιο-

ύνταν κανονικά από τους κατόχους τους στη διάρκεια των πειραµάτων) και ο

δέκατος µια συστοιχία 16 επεξεργαστών Pentium II στα 800MHz µε 256ΜΒ

µνήµης ο καθένας. Το δέκατο µηχάνηµα δεν επιλέχθηκε για τις δυνατότητες

πολυεπεξεργασίας του (οι οποίες δε χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα, δηλα-

δή η συστοιχία εκτελούσε µόνο µία υποεργασία σε κάθε δεδοµένη στιγµή),

αλλά για το γεγονός ότι είχε πολύ ϐαρύ ϕορτίο από την αδιάκοπη εκτέλεση

µετεωρολογικών µοντέλων ταυτόχρονα µε τα πειράµατά µας.

Οι πίνακες 2.5.3 και 2.5.3 δείχνουν τα µέσα ϕορτία που τελικά επεξερ-

γάστηκε κάθε κόµβος, στη γενική περίπτωση και στην περίπτωση που γίνεται

κατανοµή του ϕορτίου µε γνώµονα τις πληροφορίες απόστασης, για α = 0.75

(µια τιµή που προσδιορίστικε ευριστικά ώστε η µέθοδος να «γέρνει» προς την

προσαρµοστικότητα. Αντίστοιχα παρατίθενται οι µέσες αποστάσεις. Οι µέσοι

όροι σε όλα τα µεγέθη υπολογίζονται από 15 επαναλήψεις του πειράµατος (3

την ηµέρα επί µία εβδοµάδα), ώστε να απαλειφθούν διακυµάνσεις στα ϕορτία
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λόγω της χρήση των υπολογιστών.

Η σειρά κατάταξης είναι µε ϐάση τους µέσους όρους, που σηµαίνει ότι

σε περιπτώσεις όπως οι κόµβοι 4 και 5 (των οποίων οι µέσες αποστάσεις δια-

ϕέρουν µόλις 4ms ) σε αρκετές χρονικές στιγµές η σειρά κατάταξης δεν ήταν

ίδια µε αυτήν που παρουσιάζεται στον πίνακα. Αυτό είναι λογικό και επιθυ-

µητό αποτέλεσµα της προσαρµοστικότητας της πρόβλεψης. Εξάλλου οι µέσες

αποστάσεις παρατίθενται στον πίνακα περισσότερο για να υπάρξει σύγκριση

της αντίστοιχης κατανοµής ϕορτίων µε αυτήν στον πίνακα 2.5.3. Αξίζει πα-

ϱ΄ όλα αυτά να αναφερθεί ότι κόµβοι µε αισθητή διαφορά απόστασης, όπως

ο master και ο 10, είχαν πάντα την ίδια σχετική σειρά, που σηµαίνει ότι η

µακροπρόθεσµη ακρίβεια της µεθόδου για δεδοµένη τιµή του α γίνεται µεγα-

λύτερη όταν αυξάνεται η διασπορά των αποστάσεων των κόµβων από τον κόµβο

αναφοράς. Η µακροπρόθεσµη ακρίβεια της µεθόδου µπορεί να ϐελτιωθεί σε

κάθε περίπτωση (και σε ϐάρος της ταχύτητας σύγκλισης) απλά µειώνοντας το

α .

Αντίστοιχα στον πίνακα 2.5.3 παρουσιάζονται τα ίδια νούµερα για 15 επα-

ναλήψεις του πειράµατος, στις οποίες όµως ο master αξιοποιούσε τις πλη-

ϱοφορίες απόστασης, στέλνοντας περισσότερες εργασίες στους κοντυνότερους

κόµβους. Ο αλγόριθµος εξισορρόπησης ϕορτίου που χρησιµοποιήθηκε, χω-

ϱίζει τους κόµβους-εργάτες σε 3 κλάσεις, ανάλογα µε την απόστασή τους,

και µοιράζει τις εργασίες σε δέσµες των 10 , από τις οποίες 5 ανατίθενται

σε κόµβους-εργάτες της 1ης κλάσης (εγγύτεροι), 4 ανατίθενται σε κόµβους-

εργάτες της 2ης κλάσης (µεσαίας απόστασης) και 1 ανατίθεται σε κόµβο-

εργάτη της 3ης κλάσης (απώτεροι). Αν δεν είναι διαθέσιµοι αρκετοί κόµβοι-

εργάτες της 1ης κλάσης, οι 5 εργασίες ανατίθενται σε κόµβους της 2ης κλάσης.

Αν δεν είναι διαθέσιµοι ούτε αρκετοί κόµβοι της 2ης κλάσης, όλες οι εργασίες

ανατίθενται σε κόµβους της 3ης κλάσης. Κάθε καινούριος κόµβος ξεκινά αρ-

χικά από την 3η κλάση. Ο αλγόριθµος είναι σχετικά απλός, αλλά πετυχαίνει

να «προτιµά» τους εγγύτερους κόµβους από τους απώτερους.

Παρατηρούµε ότι οι εκτιµούµενες αποστάσεις των κόµβων από τον κόµβο

master διαφέρουν ελαφρώς στους δύο πίνακες. ΄Οµως πρόκειται για στατιστι-

κά αναµενόµενες αποκλίσεις, µε δεδοµένο ότι τα µηχανήµατα που συµµετε-

ίχαν στα πειράµατα ως εργάτες χρησιµοποιούνταν κανονικά κατά τη διάρκειά

τους, ενώ η µέση σχετική κατάταξη των κόµβων δεν άλλαξε. ΄Αρα ο αλγόριθµος

είναι σταθερός εφόσον επιλεγεί προσεκτικά το α .
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Ωστόσο αυτό στο οποίο διαφέρουν ϑεαµατικά οι δύο περιπτώσεις είναι οι

κατανοµές των εργασιών ανάµεσα στους κόµβους. Ο πιο κοντινός κόµβος

(που είναι ϕυσικά ο master) αναλαµβάνει 20% περισσότερες εργασίες όταν η

κατανοµή του ϕορτίου αξιοποιεί τις πληροφορίες απόστασης ενώ ο πιο µακρι-

νός (10) λαµβάνει 53% λιγότερες. Η ϐελτίωση στο µέσο χρόνο επίλυσης του

συνολικού προβλήµατος είναι 10% (639sec έναντι 687sec ).

2.6 Συµπεράσµατα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαµε τα οµότιµα συστήµατα και τις σχεδιαστικές

και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητές τους. Τα οµότιµα συστήµατα παρουσιάζουν

όλα τα χαρακτηριστικά των πλεγµάτων, µε την επιπρόσθετη πολυπλοκότητα

ότι οι κόµβοι δεν είναι σταθεροί, γεγονός που αναγκαστικά οδηγεί προς αρχι-

τεκτονικές που εστιάζουν σε ϱόλους αντί σε συγκεκριµένους εξυπηρετητές.

Επίσης περιγράψαµε την υλοποίηση του sp2p, ενός γενικευµένου ενδι-

άµεσου λογισµικού µε στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας και των πειρα-

µατισµών πάνω στα οµότιµα δίκτυα. Το sp2p ενσωµατώνει είτε σε επίπεδο

σχεδιαστικής αφαίρεσης είτε σε επίπεδο πρότυπης υλοποίησης ορισµένα α-

πό τα κυριότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία των οµότιµων δικτύων, όπως η νόθα

ονοµατολογία και η ασύγχρονη δικατευθυντική επικοινωνία, ενώ η πλήρως

αρθρωτή σχεδίασή του το καθιστά παραµετροποιήσιµο σε όλα τα επίπεδα ώστε

να ταιριάζει µε τα χαρακτηριστικά του δικτύου για την υλοποίηση του οποίου

χρησιµοποιείται.

Τέλος περιγράψαµε ένα πρόβληµα που αφορά τις αποφάσεις ποιότητας υ-

πηρεσίας σε ένα εθελοντικό σύστηµα υπολογισµού που εκτελεί παραµετρικές

εφαρµογές, τη µέτρηση της απόστασης των κόµβων-εργατών από κάθε κόµβο-

αφέντη ώστε αυτός να αναθέτει τις µονάδες εργασίας στους κοντυνότερους.

∆είξαµε ότι τα ειδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των εθελοντικών συστη-

µάτων υπολογισµού καθιστούν προτιµητέα µία πλήρως αποκεντρωµένη λύση

η οποία συνδυάζει ακρίβεια και µηδενικό επιπρόσθετο δικτυακό ϕορτίο, ενώ

οι πειραµατικές µετρήσεις µε αυτή τη µέθοδο επικύρωσαν ότι τις αναµενόµε-

νες ϐελτιώσεις στην ποιότητα υπηρεσίας όταν υπάρχει καλή και ενηµερωµένη

γνώση των επιδόσεων κάθε κόµβου.
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Κεφάλαιο 3

Το Cronus

3.1 Εισαγωγή

Το Cronus είναι ένα εργαλείο αυτόµατης παραλληλοποίησης και παράλληλης

εκτέλεσης ϕωλιασµένων ϐρόχων µε σταθερά, ϑετικά διανύσµατα εξάρτησης µε-

ταξύ των επαναλήψεων. Για αυτήν την κατηγορία ϕωλιασµένων ϐρόχων, υπάρ-

χουν γεωµετρικές τεχνικές διάσχισης του χώρου των δεικτών που επιτρέπουν

στον κάθε κόµβο να χρονοδροµολογεί τον εαυτό του από το ένα σηµείο του

χώρου δεικτών στο επόµενο, χωρίς να χρειάζεται κεντρικός συντονισµός. Ο

όποιος συντονισµός προκύπτει µόνο από την επικοινωνία µεταξύ των κόµβων.

Επιπλέον το εργαλείο είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να µπορεί να χρονοδροµολο-

γήσει το ίδιο ακριβώς πρόγραµµα σε αυθαίρετα µεγάλο αριθµό επεξεργαστών,

χωρίς αλλαγές στον κώδικά του, µια ιδιότητα που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη

για συστήµατα µε διαφοροποιηµένο επίπεδο υπηρεσίας. Η ακριβής ϑεωρία

πίσω από τις τεχνικές γεωµετρικής χρονοδροµολόγησης αναλύεται εκτενώς

στα [40, 85]. Λόγω της αποκεντρωµένης ϕύσης των τεχνικών διάσχισης του

῝ρονυς, η υλοποίησή του δίνει πλούσιες πληροφορίες για το είδος των προ-

ϐληµάτων (αλλά και των ευκαιριών) που µπορούν να παίζουν πολύ µεγάλο

ϱόλο στις επιδόσεις ενός κατανεµηµένου προγράµµατος. Στο κεφάλαιο αυτό

περιγράφονται µε περιληπτικό τρόπο οι αλγόριθµοι στους οποίους ϐασίζεται

το Cronus και στη συνέχεια περιγράφεται η υλοποίηση του εργαλείου που

αποτελεί και το ϐασικό κοµµάτι στο οποίο συνεισέφερε ο γράφων. Το κε-

ϕάλαιο κλείνει µε κάποια συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά ποιότητας

υπηρεσίας που µπορεί να προσφέρει σε υψηλότερα επίπεδα η ευελιξία ενός

ηµιαυτόµατου εργαλείου που χρησιµοποιεί αποκεντρωµένο αλγόριθµο δυνα-
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µικής χρονοδροµολόγησης.

3.2 Φωλιασµένοι Βρόχοι

Ο ϐρόχος (loop) είναι το ϐασικό δοµικό στοιχείο στις επιτακτικές (imperative)

γλώσσες. ΄Ενας ϐρόχος αποτελείται από τη δήλωση (statement) και από το

σώµα (body). Στη γενική περίπτωση η δήλωση περιέχει την εντολή αρχικοπο-

ίησης, την εντολή ανανέωσης και τη συνθήκη ελέγχου. Συνήθως και τα τρία

αυτά στοιχεία δρουν πάνω σε µία ϐοηθητική µεταβλητή η οποία λέγεται δε-

ίκτης του ϐρόχου. Για παράδειγµα αν ο δείκτης είναι ένας απλός ακέραιος n ,

η εντολή αρχικοποίησης µπορεί να του δίνει την τιµή 0, η εντολή ανανέωσης

να τον αυξάνει κατά 5, και η συνθήκη ελέγχου να είναι n < 40 . ΄Ενας τέτοιος

ϐρόχος στη C ϑα µπορούσε να γραφτεί :

/∗ . . . ∗/

int n;

/∗ . . . ∗/

for (n=0; n<40; n = n+5)

/∗ . . . ∗/

Το σώµα περιέχει µία ή περισσότερες εντολές, οι οποίες συνήθως παίρνουν

σαν παράµετρο το δείκτη. Συνεχίζοντας το παράδειγµα, το σώµα ϑα µπορούσε

να περιέχει την εντολή ‘τύπωσε την τρέχουσα τιµή του δείκτη’:

/∗ . . . ∗/

int n;

/∗ . . . ∗/

for (n=0; n<40; n = n+5)

{

pr int f ( "%d|" , n ) ;

}

΄Οταν η εκτέλεση του προγράµµατος ϕτάσει στη δήλωση του ϐρόχου, ε-

κτελείται πρώτα η εντολή αρχικοποίησης, και στη συνέχεια εκτελείται επανα-

λαµβανόµενα το σώµα ακολουθούµενο από την εντολή ανανέωσης, µέχρι να

πάψει να ισχύει η συνθήκη ελέγχου. ∆ηλαδή ο ϐρόχος σαν προγραµµατιστι-

κή κατασκευή αντιστοιχεί στο διάγραµµα ϱοής του Σχ. 3.1 . Ο ϐρόχος του

παραδείγµατός µας τυπώνει :

0|5|10|15|20|25|30|35
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Συνεπώς ο ϐρόχος µπορεί να ϑεωρηθεί ισοδύναµος µε τον ακόλουθο (µη δο-

µηµένο) κώδικα

pr int f ( "%d|0" ) ;

pr int f ( "%d|5" ) ;

pr int f ( "%d|10" ) ;

. . .

pr int f ( "%d|30" ) ;

pr int f ( "%d|35" ) ;

Ορισµός 5. Μία εκτέλεση των εντολών του σώµατος για τιµή της µεταβλητής-

δείκτη που ικανοποιεί τη συνθήκη ελέγχου, λέγεται επανάληψη ( iteration) του

ϐρόχου.

Θα συµβολίζουµε µε r(n) την επανάληψη που αντιστοιχεί στην τιµή n της

µεταβλητής-δείκτη.

Τα παραπάνω ενδεχοµένως ϕαίνονται τετριµµένα στον αναγνώστη που έχει

ϐασική εξοικείωση µε κάποια δηµοφιλή γλώσσα προγραµµατισµού όπως η C

ή η VB.net, αλλά κρίθηκε αναγκαία η υπενθύµιση των ϐασικών εννοιών για να

γίνει καλύτερα κατανοητή η κεντρική ιδέα στην οποία ϐασίζεται η διαδικασία

παραλληλοποίησής τους σύµφωνα µε την προσέγγιση που ακολουθείται από

το Cronus. Η ιδέα αυτή είναι ότι το σώµα του ϐρόχου µπορεί να ϑεαθεί σαν

συνάρτηση µε παραµέτρους τους δείκτες, και η επανάληψη του ϐρόχου σαν

κλήση αυτής της συνάρτησης. ∆ηλαδή, ο ϐρόχος του παραδείγµατός µας είναι

ισοδύναµος (από την άποψη του τελικού αποτελέσµατος) µε τον ακόλουθο

κώδικα:

void loop_body ( int i ) {

pr int f ( "%d|" , i ) ;

}

/∗ . . . ∗/

for ( i =0; i <40; i = i +5)

loop_body ( i ) ;

Αυτός ο µετασχηµατισµός του ϐρόχου for ϕαντάζει εκ πρώτης όψεως αντι-

διαισθητικός αν κριτήριο είναι η αύξηση των επιδόσεων ενός προγράµµατος :

η κατεξοχήν ϐελτιστοποίηση σε ένα ϐρόχο είναι το ξετύλιγµα (unrolling) ένας
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µετασχηµατισµός ο οποίος απαλοίφει τη µεταβλητή-δείκτη και µαζί τηςς την

εκτέλεση των εντολών ενηµέρωσης και ελέγχου της συνθήκης συνέχισης, αντι-

καθιστώντας ολόκληρο το ϐρόχο µε τις εκτελέσεις των εντολών του σώµατος στη

σειρά και τον αριθµό που ϑα προκαλούσε ο ϐρόχος. Αυτή η ϐελτιστοποίηση

όντως δουλεύει. Σε πάρα πολλές εφαρµογές η αρχικοποίηση, η ενηµέρωση

και ο έλεγχος του δείκτη αντιπροσωπεύουν έναν διόλου ευκαταφρόνητο (και

συνάµα περιττό από παρακτικής άποψης) υπολογιστικό ϕόρτο και η εκτέλε-

ση ενός ϐρόχου επιταχύνεται ϑεαµατικά µε το ξετύλιγµά του. ∆ιαισθητικά,

το να κλειστεί το σώµα του ϐρόχου σε µία κλήση συνάρτησης είναι κίνηση

προς την αντίθετη κατεύθυνση: ο υπολογιστής όχι µόνο δεν απαλάσσεται α-

πό τις εντολές στη δήλωση του ϐρόχου, αλλά επιβαρύνεται µε µία επιπλέον

κλήση συνάρτησης ανά επανάληψη του ϐρόχου. Μία κλήση συνάρτησης σε

οποιαδήποτε αρχιτεκτονική στοιχίζει στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας όσο

αρκετές µαθηµατικές πράξεις στην καλύτερη περίπτωση. Είναι λοιπόν ϐέβαιο

ότι ο µετασχηµατισµός που την προσθέτει σε κάθε επανάληψη του ϐρόχου,

οδηγεί κατ΄ αρχήν σε χειρότερες επιδόσεις.

Ωστόσο από πλευράς µεταπρογραµµατισµού και δη για κατανεµηµένη

εκτέλεση, ο µετασχηµατισµός αυτός είναι πολλαπλώς χρήσιµος. Οι συναρ-

τήσεις είναι εξ ορισµού παραµετρικές προγραµµατιστικές κατασκευές, οπότε

η χρήση µιας συνάρτησης για το σώµα απεικονίζει ξεκάθαρα το γεγονός ότι

ο κώδικας του σώµατος είναι παραµετρικός ως προς το δείκτη. Επιπλέον µια

συνάρτηση αποµονώνει τον δικό της κώδικα από τον κώδικα που την καλεί. Ο

καλών κώδικας δε χρειάζεται πια να εκτελείται στον ίδιο χώρο διευθύνσεων µε

τον καλούµενο. Χρειάζεται µόνο να έχει έναν έγκυρο δείκτη προς τον καλο-

ύµενο κώδικα. Επιπλέον η κλήση δεν είναι υποχρεωτικό να εκτελεί άµεσα τον

καλούµενο κώδικα. Μπορεί π.χ. να εκτελεί ένα άρθρωµα που αναλαµβάνει

να προκαλέσει την εκτέλεση του καλούµενου κώδικα σε ένα αποµακρυσµένο

µηχάνηµα. Με λίγα λόγια, αυτού του είδους ο µετασχηµατισµός του ϐρόχου

for τον καθιστά πιο κατάλληλο για κατανεµηµένη εκτέλεση σε συστήµατα που

ϐασίζονται σε ενδιάµεσο λογισµικό.

Παραµένει ϐέβαια το γεγονός ότι ο µετασχηµατισµός στοιχίζει µία κλήση

συνάρτησης ανά επανάληψη, µια σχετικά ακριβή πράξη µε όρους υπολογι-

στικού ϕόρτου. Τώρα όµως πρέπει αυτό το κόστος να Ϲυγιστεί απέναντι στο

κέρδος της αυξηµένης υπολογιστικής ισχύος που παρέχει η κατανεµηµένη

εκτέλεση.
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΄Εστω πολυεπεξεργαστής αποτελούµενος από ncpu πυρήνες. ΄Εστω επι-

πλέον Tf το χρονικό κόστος µιας κλήσης συνάρτησης σε οποιονδήποτε πυ-

ϱήνα, Ts το κόστος ενηµέρωσης της µεταβλητής-δείκτη και ελέγχου της συν-

ϑήκης και Tlb το κόστος εκτέλεσης του σώµατος του ϐρόχου. Η συνολική

διάρκεια του ϐρόχου για N ανεξάρτητες επαναλήψεις αν εκτελεστεί ακολου-

ϑιακά είναι

Tseq(N) = N(Tf + Ts + Tlb) (3.1)

Υποθέτωντας ότι ο πολυεπεξεργαστής δεσµεύει έναν πυρήνα (master) για

την εκτέλεση των εντολών που έχουν να κάνουν µε τη δήλωση του ϐρόχου

και ncpu − 1 επεξεργαστές (slaves)για την εκτέλεση επαναλήψεων, το ϕορτίο

κατανέµεται σε δύο υποφορτία : το ένα είναι του k και αντιστοιχεί σε κόστος

Tmaster(N) = N(Tf + Ts) (3.2)

και το άλλο είναι των επεξεργαστών που εκτελούν τις επαναλήψεις και

αντιστοιχεί σε κόστος

Tslaves(N) =
NTlb

ncpu − 1
(3.3)

Συνεπώς το κόστος για την κατανεµηµένη εκτέλεση είναι

Tdist(N) = N(Tf + Ts) + N
NTlb

ncpu − 1
(3.4)

Συγκρίνοντας τις 3.4 και 3.1, ϐλέπουµε ότι στο συγκεκριµένο σύστηµα ο

µετασχηµατισµός συµφέρει όταν

∗Ts + Tlb > Tf + Ts +
Tlb

nslaves

⇒ (3.5)

∗(nslaves − 1)Tlb > nslavesTf ⇒ (3.6)

Tlb

Tf

>
nslaves

nslaves − 1
(3.7)

Η ισότητα 3.7 δίνει το λόγο του υπολογιστικού ϕορτίου που πρέπει να

έχει το σώµα του ϐρόχου σε σχέση µε µία κλήση συνάρτησης, προκειµένου το

πλεονέκτηµα από την παράλληλη εκτέλεση επαναλήψεων να αντισταθµίζει το

µειονέκτηµα από το µετασχηµατισµό του σώµατος σε κλήση συνάρτησης. Το

δεύτερο µέλος της ισότητας είναι πάντα µεγαλύτερο της µονάδας, οπότε προ-

κύπτει το συµπέρασµα ότι το σώµα του ϐρόχου πρέπει να στοιχίζει περισσότερο
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από την εντολή για κλήση µιας συνάρτησης σε έναν δεδοµένο επεξεργαστή.

Η ισότητα αυτή δεν έχει καθολική ισχύ. Αναφέρεται στον υποθετικό πολυεπε-

ξεργαστή του οποίου την ύπαρξη υποθέσαµε πιο πάνω, όπου οι υπολογιστικοί

πυρήνες ϐλέπουν ενιαίο χώρο διευθύνσεων και δεν υπάρχουν άλλα κόστη από

την κατανεµηµένη εκτέλεση. ΄Ετσι το µοναδικό επιπλέον κόστος είναι αυτό

µιας κλήσης συνάρτησης. Ωστόσο δεν ϐλάπτεται η γενικότητα: το Tf µπορεί

να έχει οποιαδήποτε τιµή, εύκολα να συµβολίσει την οποιαδήποτε συνολική

χρονική επιβάρυνση από την κατανεµηµένη εκτέλεση. Για να συµφέρει λοιπόν

ο µετασχηµατισµός µας, πρέπει να ισχύει :

Tlb > Tf (3.8)

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου η 3.8 ικανοποιείται σχεδόν πάντα,

είναι αυτή στην οποία το σώµα είναι µε τη σειρά του ϐρόχος. for. Τέτοιες

προγραµµατιστικές κατασκευές προκύπτουν ϕυσιολογικά σε εφαρµογές όπου

τα δεδοµένα έχουν τη µορφή πολυδιάστατων πινάκων, γιατί συχνά χρειάζεται

να εφαρµοστεί µια πράξη σε όλα τα στοιχεία, και ο πιο απλός τρόπος να

επιτευχθεί αυτό είναι µε ένα ϐρόχο που ϐρίσκεται µέσα σε άλλο ϐρόχο. Π.χ., το

ακόλουθο πρόγραµµα υπολογίζει το άθροισµα των ακεραίων που ϕυλάσσονται

σε έναν δισδιάστατο πίνακα C:

int sum=0;

int values [10 ] [20 ]= { /∗ . . . ∗/ } ;

int i , j ;

for ( i =0; i <10; i ++) {

for ( j =0; j <20; j ++) {

sum += values [ i ] [ j ]

}

}

Οι ϐρόχοι αυτής της µορφής ονοµάζονται ϕωλιασµένοι (nested for-loops).

Ορισµός 6. Φωλιασµένος ϐρόχος for είναι ο ϐρόχος που το σώµα του περιέχει

ϐρόχο.

Ορισµός 7. Υποβρόχος ενός ϕωλιασµένου ϐρόχου for F είναι ο ϐρόχος που

ϐρίσκεται µέσα στο σώµα του F.

∆εν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το λόγο που οι ϕωλιασµένοι ϐρόχοι

σχεδόν πάντα ικανοποιούν την εξίσωση 3.7: στο παραπάνω παράδειγµα, ο
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εσωτερικός ϐρόχος αντιπροσωπεύει 20 επαναλήψεις. ΄Ο,τι εντολές και να πε-

ϱιέχει η κάθε επανάληψη, στις περισσότερες ϱεαλιστικές αρχιτεκτονικές είναι

σίγουρο ότι οι 20 επαναλήψεις αντιπροσωπεύουν πολύ µεγαλύτερο υπολογι-

στικό ϕορτίο από ό,τι µια κλήση συνάρτησης. Συνεπώς ο µετασχηµατισµός

µας σίγουρα δεν επηρεάζει σηµαντικά τις επιδόσεις ενός ϕωλιασµένου ϐρόχου

σε κατανεµηµένη εκτέλεση.

Μια κατηγορία ϕωλιασµένων ϐρόχων που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια-

ϕέρον, είναι οι τέλεια ϕωλιασµένοι ϐρόχοι. Τέλεια ϕωλιασµένος ϐρόχος είναι ο

ϕωλιασµένος ϐρόχος στον οποίο το σώµα bn του υποβρόχου sn περιέχει µόνο

τον υποβρόχο sn+1 , για όλους τους υποβρόχους εκτός από τον τελευταίο.

∆ηλαδή:

bn = sn+1∀n ∈ {0, .., N − 1} (3.9)

Οι τέλεια ϕωλιασµένοι ϐρόχοι αντιµετωπίζονται εύκολα σαν γενίκευση του

απλού ϐρόχου for. ΄Οπως στον απλό ϐρόχο for κάθε επανάληψη iterationn

καθορίζεται πλήρως από την τιµή n της µεταβλητής-δείκτη, έτσι και στο ϕω-

λιασµένο ϐρόχο κάθε επανάληψη του καθορίζεται πλήρως από το συνδυασµό

τιµών των µεταβλητών-δεικτών όλων των υποβρόχων (n1, n2, n3, .., nN ) . Οι

έγκυροι συνδυασµοί που ϑα παραχθούν προκαθορίζονται πλήρως από τη ση-

µασιολογία της συντακτικής δοµής for. Συνεπώς δεν έχει νόηµα να µιλάµε

για ‘υποσώµατα’ των εξωτερικών υποβρόχων: σώµα του ϕωλιασµένου ϐρόχου,

είναι το σώµα του τελευταίου υποβρόχου sN . ΄Ολες οι δηλώσεις που προηγο-

ύνται µπορούν απλά να ϑεωρηθούν µία ϕωλιασµένη δήλωση. Μόνο το σώµα

του τελευταίου υποβρόχου ϑα µετασχηµατιστεί σε κλήση συνάρτησης.

∆ιαισθητικά µπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι στην περίπτωση των τέλεια

ϕωλιασµένων ϐρόχων υπάρχει πολύ µεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος ανά ε-

πανάληψη για ενηµερώσεις και ελέγχους µεταβλητών-δεικτών σε σχέση µε τον

απλό ϐρόχο. Συγκεκριµένα για N µεταβλητές το κόστος ανά επανάληψη ε-

ίναι N × 100% σε σχέση µε τη µία µεταβλητή. Ο υποθετικός επεξεργαστής

που χρησιµοποιήσαµε στο παράδειγµά µας χρησιµοποιεί έναν µόνο πυρήνα

για την ενηµέρωση των µεταβλητών-δεικτών. Είναι ϕανερό ότι άµα αυτό το

υπολογιστικό ϕορτίο πολλαπλασιάζεται, το συνολικό σύστηµα ϑα τείνει να πε-

ϱιµένει αυτόν τον πυρήνα, αναιρώντας το όποιο ώφελος από την κατανεµηµένη

εκτέλεση των επαναλήψεων, για τους περισσότερους ϱεαλιστικούς ϐρόχους.

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι ο µετασχηµατισµός µας µπο-

ϱεί είναι επωφελής µόνο αν το υπολογιστικό ϕορτίο της ενηµέρωσης των
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Σχήµα 3.2: Χώρος δεικτών 10x10

Σχήµα 3.3: Χώρος δεικτών 10x10x10
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του οποίου ισχύει x1 = i1, x2 = i2, ..., xN = iN για µία και µόνο µία επανάλη-

ψη του ϐρόχου.

Η εκτέλεση όλων των επαναλήψεων του ϕωλιασµένου ϐρόχου αντιστοι-

χεί όπως είπαµε στη διάσχιση του αντίστοιχου χώρου δεικτών. Η διάστα-

ση του χώρου δεικτών αντιστοιχεί επακριβώς στον αριθµό των υποβρόχων

του τέλεια ϕωλιασµένου ϐρόχου.Για αυτό στα παρακάτω ο όρος ‘σηµείο του

χώρου δεικτών’ χρησιµοποιείται συχνά µε την έννοια ‘έγκυρος συνδυασµός

των µεταβλητών-δεικτών του ϕωλιασµένου ϐρόχου’, ενώ οµοίως ϑα µιλάµε για

‘συντεταγµένη του σηµείου’ αντί για ‘µεταβλητή-δείκτη’. Επίσης ϑα γίνεται

λόγος για ‘n−διάστατο ϐρόχο/χώρο δεικτών’ χωρίς ιδιαίτερη διάκριση ανάµε-

σα στην προγραµµατιστική και τη γεωµετρική κατασκευή, ανάλογα µε την

οικονοµία του κειµένου. Ακολουθούν παραδείγµατα χώρων δεικτών.

Παράδειγµα 1. Ας ϑεωρήσουµε ένα ϕωλιασµένο ϐρόχο 2 µεταβλητών-δεικτών :

for ( i =0; i <9; i ++)

for ( j =0; j <9; j ++)

lb ( i , j )

Αυτός έχει 2 µεταβλητές-δείκτες, τις i και j οι οποίες παίρνουνε τιµές από 0

έως 9 η καθεµία. Ο χώρος δεικτών σύµφωνα µε τον ορισµό είναι τα σηµεία που

έχουν συντεταγµένες τους συνδυασµούς των ακεραίων 0-9 ανά 2 (Σχ. 3.2).

Παράδειγµα 2. Οµοίως στο Σχ. 3.3 ϐλέπουµε το χώρο δεικτών για τον τρισδι-

άστατο ϐρόχο

for ( i =0; i <9; i ++)

for ( j =0; j <9; j ++)

for ( k=0; k<9; k++)

lb ( i , j , k )

Για τους σκοπούς της κατανεµηµένης εκτέλεσης οι χώροι δεικτών χωρίζον-

ται σε υπερεπίπεδα. ΄Ενα υπερεπίπεδο Π σε χώρο N είναι το σύνολο των

σηµείων του χώρου που ικανοποιούν µία εξίσωση επιπέδου N − 1 διαστάσε-

ων. Στην περίπτωση των δισδιάστατων χώρων δεικτών, αυτή η εξίσωση είναι η

εξίσωση µιας ευθείας (αi + βj = γ ). Τα υπερεπίπεδα είναι σηµαντική έννοια

στην παραλληλοποίηση ϕωλιασµένων ϐρόχων επειδή όπως έχει αποδειχθεί στο

[64] ένας χώρος δεικτών µπορεί να κατατµηθεί σε υπερεπίπεδα τέτοια ώστε όλα

τα σηµεία ενός υπερεπιπέδου να µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα.
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3.3.2 ∆ιάσχιση χώρων δεικτών

΄Οπως προαναφέρθηκε, η διάσχιση του χώρου δεικτών ισοδυναµεί µε την ε-

κτέλεση όλων των επαναλήψεων του ϐρόχου. Σε κατανεµηµένο περιβάλλον

εκτέλεσης, τα σηµεία του χώρου δεικτών µοιράζονται για εκτέλεση σε πολλούς

επεξεργαστές. Αν κάθε επανάληψη είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις άλλες,

το µοίρασµα µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο. Για παράδειγµα αν το

σώµα του ϕωλιασµένου ϐρόχου του σχ. 3.2 είναι

void lb ( int i , int j ) {

int a = i+ j % 2;

pr int f ( "%d\n" , a ) ;

}

τότε το αποτέλεσµα κάθε επανάληψης του ϐρόχου εξαρτάται µόνο από τις τιµές

των µεταβλητών-δεικτών. ΄Ετσι η διάσχιση του χώρου δεικτών σύµφωνα µε το

Σχ. 3.4(α΄) είναι εξίσου εφικτή µε τη διάσχιση του χώρου δεικτών σύµφωνα µε

το Σχ. 3.4(ϐ΄) ή το Σχ. 3.4(γ΄). Αντίθετα αν το σώµα του ϐρόχου έχει τη µορφή

void lb ( int i , int j ) {

int a = i+ j %2;

data [ i ] [ j ] = a+data [ i ] [ j −1];

}

παρατηρούµε ότι η επανάληψη (i, j) εξαρτάται από το αποτέλεσµα της επα-

νάληψης (i, j − 1) . Κατά συνέπεια είναι εφικτές µόνο διασχίσεις στις οποίες

το σηµείο (i, j − 1) εκτελείται πριν από το σηµείο (i, j) . ΄Ετσι, οι διασχίσεις

(α) και (ϐ) είναι εφικτές, ενώ η διάσχιση (γ) δεν είναι, αφού π.χ. το (0, 2)

εκτελείται πριν από το (0, 1) .

Επιπλέον στην κατανεµηµένη εκτέλεση, όπως είδαµε παραπάνω, είναι αρ-

κετά πιθανό η επανάληψη (i, j) και η επανάληψη (i, j−1) να έχουν ανατεθεί

σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Αν δεν υπάρχει κοινή µνήµη, η ύπαρξη της

εξάρτησης συνεπάγεται εκτός όλων των άλλων ότι ο επεξεργαστής που εκτε-

λεί την επανάληψη (i, j) πρέπει να επικοινωνήσει (άµεσα ή έµµεσα) µε τον

επεξεργαστή που εκτέλεσε την επανάληψη (i, j−1) . Η επικοινωνία αυτή προ-

ϕανώς συνεπάγεται πολύ υπολογίσιµη καθυστέρηση από µόνη της. Ο νόµος

του Amdahl[54] λέει ότι ένα σύστηµα N επεξεργαστών όπου το Tc × 100%

ξοδεύεται για επικοινωνία και το (1− Tc)× 100% ξοδεύεται για επεξεργασία,

η τελική ϐελτίωση των επιδόσεων σε σχέση µε την ακολουθιακή εκτέλεση δε
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ϑα είναι N , αλλά:
1

Tc + 1−Tc

N

=
N

(N − 1)Tc + 1
(3.10)

Ο χρόνος που ξοδεύεται για επικοινωνία είναι δηλαδή σηµαντικότατος πα-

ϱάγοντας καθυστέρησης, γι΄ αυτό και πρέπει η διάσχιση του χώρου δεικτών

να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η επικοινωνία να ελαχιστοποιείται. Αυτό το

πρόβληµα δε λύνεται για γενικούς ϐρόχους στους οποίους η µία επανάληψη

εξαρτάται από άλλες µε απρόβλεπτο τρόπο, όµως υπάρχει ϐέλτιστη λύση για

την ειδική κατηγορία των ϐρόχων µε σταθερές εξαρτήσεις.

3.3.3 Βρόχοι µε σταθερές εξαρτήσεις

Στους ϐρόχους µε σταθερές εξαρτήσεις (ΒΣΕ) το σηµείο P (x1, x2, x3, ..., xn)

εξαρτάται από δεδοµένα σηµείων που οι συντεταγµένες τους προκύπτουν αν

προσθέσουµε κάποιο σταθερό διάνυσµα στο P . Για παράδειγµα στο ϐρόχο

for ( i =1; i <n; i ++)

for ( j =1; j <m; j ++) {

A[ i ] [ j ] = sin (A[ i −1][ j −1];

B[ i ] [ j ] = cos (B[ i −2][ j ] ) ;

}

κάθε σηµείο (i, j) εξαρτάται από τα σηµεία που προκύπτουν αν στις συντεταγ-

µένες του προσθέσουµε το σταθερό διάνυσµα [−1−1] ή το σταθερό διάνυσµα

[−20] , δηλαδή από τα σηµεία (i−1, j−1) και (i−2, j) . Για λόγους απαλοι-

ϕής των αρνητικών προσήµων, προτιµάται η πράξη µε την οποία εφαρµόζονται

τα σταθερά διανύσµατα στα σηµεία να είναι η αφαίρεση αντί για την πρόσθε-

ση, οπότε µιλώντας αυστηρά τα διανύσµατα εξάρτησης του παραπάνω ϐρόχου

είναι [11] και [20] .

3.3.4 Η συνάρτηση succ

Η συνάρτηση succ είναι ο ‘πυρήνας’ του Cronus, γιατί επιτρέπει τη διάσχιση

ενός χώρου δεικτών µε ϐέλτιστο τρόπο. Η αντίστροφή της που είναι η pred

χρησιµοποιείται επίσης, για τη διάσχιση του χώρου δεικτών προς τα πίσω κατά

τον υπολογισµό των εξαρτήσεων. Και οι δύο ϐασίζονται πάνω στη ϐασική ιδέα

της λεξικογραφικής ϑεώρησης των σηµείων του υπερεπιπέδου. Ακολουθούν

ϐασικοί ορισµοί αυτής της ϑεώρησης, όπως δηµοσιεύονται αναλυτικότερα στο

[85]:
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Ορισµός 9. Πράξη της λεξικογραφικής σύγκρισης. Για σηµεία P = (p1, p2, .., pn)

και ένα σηµείο Q = (q1, q2, ..., qn) που ανήκουν στο ίδιο υπερεπίπεδο Πk ισχύει

P < Q αν και µόνο αν p1 < q1 ∨ p2 < q2 ∨ ... ∨ pn < qn . Αντίστοιχα ορίζεται

η σχέση Π > Χ .

Ορισµός 10. Ελάχιστο σηµείο Pmin,k ενός υπερεπιπέδου Πk λέγεται το ση-

µείο εκείνο για το οποίο ισχύει Pmin,k ≤ Q∀Q ∈ Πk .

Ορισµός 11. Μέγιστο σηµείο Pmax,k ενός υπερεπιπέδου Πk : το σηµείο εκείνο

για το οποίο ισχύει Pmax,k ≤ Q∀Q ∈ Πk .

Παράδειγµα: Σε χώρο 2 διαστάσεων, το υπερεπίπεδο 3 περιέχει τα δια-

νύσµατα (2, 1), (1, 2), (3, 0), (0, 3) . Το ελάχιστο σηµείο αυτού του υπερεπι-

πέδου είναι το (0, 3) . Αντίστοιχα ορίζεται το µέγιστο σηµείο ενός υπερεπι-

πέδου. Συνεχίζοντας το παράδειγµα, το µέγιστο σηµείο είναι το (3, 0) .

Η συνάρτηση succ γενικεύει την έννοια του ‘επόµενου λεξικογραφικά’

σηµείου, ώστε να αυτή να µην περιορίζεται στο ίδιο υπερεπίπεδο, ενώ το ίδιο

κάνει η συνάρτηση pred για το ‘προηγούµενο λεξικογραφικά’ σηµείο.

Ορισµός 12. Επόµενο σηµείο succ(P) ενός σηµείου P που δεν είναι µέγιστο

στο υπερεπίπεδό του, είναι το αµέσως επόµενο σε λεξικογραφική παράθεση.

Επόµενο του µέγιστου σηµείου ενός υπερεπιπέδου είναι το ελάχιστο σηµείο του

ανώτερου υπερεπιπέδου. Αντίστοιχα ορίζεται το προηγούµενο σηµείο pred(P) ,

για οποιοδήποτε σηµείο P .

Ορισµός 13. Προηγούµενο σηµείο pred(P) ενός σηµείου P είναι το σηµείο

Q για το οποίο ισχύει P = succ(Q) . Ισχύει η ταυτότητα :

succ(pred(P)) = P = pred(succ(P)) (3.11)

για κάθε σηµείο του χώρου δεικτών εκτός από το αρχικό (που δεν έχει προηγο-

ύµενο) και το τελικό (που δεν έχει επόµενο).

΄Ετσι σε χώρο δεικτών 0..2,0..2, µε διανύσµατα εξάρτησης [0, 1] και [1, 0]

και υπερεπίπεδα i + j = 0, 1, 2, 3, 4 διαδοχικές κλήσεις της συνάρτησης succ

ξεκινώντας από το (0,0) ϑα δώσουν:

(0,0)

(0,1)

(0,2)
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(1,0)

(1,1)

(1,2)

(2,0)

(2,1)

(2,2)

Η εύρεση του λεξικογραφικά επόµενου σηµείου στο ίδιο υπερεπίπεδο είναι

µια σχετικά απλή διαδικασία (ιδιαίτερα αν το υπερεπίπεδο είναι της µορφής

x = c ή y = c ), αλλά παρατηρούµε ότι πάντα περιλαµβάνει έναν έλεγχο για

το αν το σηµείο είναι το µέγιστο του υπερεπιπέδου του, που συνεπάγεται ένα

σηµαντικό υπολογιστικό κόστος. Στη µεθεπόµενη ενότητα ϑα δούµε πώς αυτό

το κόστος µπορεί να ελαχιστοποιηθεί.

3.3.5 Βέλτιστη διάσχιση χώρων δεικτών ΒΣΕ

Στο [85] αποδεικνύεται ότι η διάσχιση ενός χώρου δεικτών ΒΣΕ είναι ϐέλτιστη

(δηλαδή ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση για επικοινωνία) αν :

1. Η παράλληλη εκτέλεση προχωρά ανά υπερεπίπεδα (δηλαδή εκτελούν-

ται παράλληλα όσα σηµεία ενός υπερεπιπέδου επιτρέπει ο διαθέσιµος

αριθµός επεξεργαστών).

2. Η κατάτµηση του χώρου δεικτών σε υπερεπίπεδα έχει γίνει µε ϐάση το

convex hull των διανυσµάτων εξάρτησης, όπως προσδιορίζεται από τον

αλγόριθµο QHULL.

΄Οταν ισχύουν αυτές οι δύο συνθήκες και υποθέτωντας N επεξεργαστές, ο

επεξεργαστής n που εκτελεί αρχικά το σηµείο Pn στην επόµενη επανάληψη

ϑα εκτελέσει το σηµείο succN (Pn) , στην επόµενη το σηµείο succN2

(Pn) και

γενικά στη m -οστή επανάληψη εκτελεί το σηµείο succNn

(Pn) . ∆ηλαδή µπο-

ϱούν να υπολογιστούν όλα τα σηµεία που ϑα εκτελέσει ένας επεξεργαστής (και

αντίστροφα µπορεί να υπολογιστεί ο επεξεργαστής στον οποίο ϑα ανατεθεί ένα

σηµείο), αρκεί να είναι γνωστό ένα από αυτά.

Προφανώς αυτοί οι υπολογισµοί δεν είναι ανάγκη να εκτελούνται από

κάποιο κεντρικό µέρος, ούτε να εκτελούνται εκ των προτέρων. Αντίθετα ο

κάθε επεξεργαστής υπολογίζει µόνος του και δυναµικά σε κάθε επανάληψη:

1. το επόµενο σηµείο που πρέπει να εκτελέσει
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2. τους επεξεργαστές από τους οποίους πρέπει να αναµένει δεδοµένα πριν

εκτελέσει αυτό το σηµείο (είναι οι επεξεργαστές στους οποίους ϑα εκτελε-

στούν (µε ϐάση την αρχική ανάθεση) τα σηµεία από τα οποία εξαρτάται

το δικό του)

3. τους επεξεργαστές στους οποίους πρέπει να αποστείλει δεδοµένα αφού

εκτελέσει το σηµείο (είναι οι επεξεργαστές στους οποίους ϑα εκτελεστούν

(µε ϐάση την αρχική ανάθεση) τα σηµεία που εξαρτώνται από το δικό

του).

΄Εχουµε συνεπώς να κάνουµε µε έναν αλγόριθµο χρονοδροµολόγησης ο ο-

ποίος όχι µόνο ελαχιστοποιεί την αναµονή για επικοινωνία στην κατανεµηµένη

εκτέλεση, αλλά διέπεται και από ϕιλοσοφία χορογραφίας, από τη στιγµή που

µετά την αρχική ανάθεση η χρονοδροµολόγηση και ο συντονισµός της επικοι-

νωνίας γίνεται κατανεµηµένα από τους ίδιους τους χρονοδροµολογούµενους

επεξεργαστές. Επιπλέον ο αριθµός των επεξεργαστών είναι παράµετρος του

αλγορίθµου, γεγονός που επιτρέπει στα ανώτερα επίπεδα να χρονοδροµολο-

γήσουν µε περισσότερους ή λιγότερους επεξεργαστές, ανάλογα µε το αν ο

κυριότερος παράγοντας καθυστέρησης για κάποιο ϐρόχο είναι οι απαιτήσεις

επεξεργασίας ή η επικοινωνία.

3.3.6 Βελτιστοποίήσεις για τις δύο διαστάσεις

Στην περίπτωση που ο χώρος δεικτών έχει 2 διαστάσεις, µπορούν να γίνουν

ορισµένες πολύ ενδιαφέρουσες ϐελτιστοποιήσεις. Η περίπτωση αυτή παρου-

σιάζει πολύ µεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος

είναι ότι πολλά προβλήµατα σε τοµείς όπως η επεξεργασία εικόνας είναι δισδι-

άστατα. Ο δεύτερος είναι ότι όλοι οι ϐρόχοι µε περισσότερες από 2 διαστάσεις

µπορούν να αναχθούν µε τετριµµένο τρόπο σε δισδιάστατο ϐρόχο.

Θεώρηµα 1. Κάθε ϕωλιασµένος ϐρόχος n διαστάσεων (n > 1 ) µπορεί να

µετασχηµατιστεί σε ϐρόχο n − 1 διαστάσεων.

Η απόδειξη περιττεύει, γιατί το προφανές του µετασχηµατισµού γίνεται

ϕανερό µε ένα παράδειγµα: ένας τρισδιάστατος ϐρόχος όπως ο:

for (i=1; i<=10; i++)

for (j=1; j<=10; j++)

for (k=1; k<=10; k++)

loop_body(i,j,k);
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µπορεί να αναχθεί στον ισοδύναµο δισδιάστατο ϐρόχο:

for (i=1; i<=10; i++)

for (j=1; j<=10; j++)

bigger_loop_body(i,j)

...

bigger_loop_body(i,j){

for (k=1; k<=10; k++)

loop_body(i,j,k);

}

∆ηλαδή αρκεί να περικλείσουµε τους εσωτερικούς υπο-ϐρόχους που ϑέλου-

µε σε µια νέα συνάρτηση, η οποία ϑεωρείται το σώµα του νέου ϐρόχου.

Ο µετασχηµατισµός υποστηρίζεται εγγενώς από το Cronus γιατί όλες οι

µεταβλητές στις οποίες επεµβαίνει το σώµα του ϐρόχου είναι προσβάσιµες από

οπουδήποτε στον κώδικα του τελικού προγράµµατος, χάρη στις συναρτήσεις

της ϐιβλιοθήκης του χρόνου εκτέλεσης. Ο χρήστης είναι ο µόνος υπεύθυνος

να καθορίσει αν το ν-διάστατο πρόβληµά του ϑα διατυπωθεί σαν δισδιάστατο

ή όχι, αλλά χωρίς τον προσεκτικό σχεδιασµό του Cronus δε ϑα υπήρχε αυτή

η ευελιξία.

Οι ϐελτιστοποιήσεις λοιπόν που µπορούν να γίνουν στις 2 διαστάσεις αφο-

ϱούν :

• Τη λειτουργία των συνάρτησεων succ και pred σε σταθερό χρόνο (O(1) ).

• Τον υπολογισµό των ελάχιστων και µέγιστων σηµείων σε σταθερό χρόνο.

• Τον περιορισµό των κλήσεων της succ και της pred για τη διάσχιση του

χώρου δεικτών.

Προκειµένου να απλοποιηθεί η παρουσίαση, για την υπόλοιπη ενότητα

ϑα υποθέτουµε ϐρόχο µε συµµετρικές εξαρτήσεις (π.χ. (0,1), (1,0». Σε αυτήν

την περίπτωση τα υπερεπίπεδα είναι όλα παράλληλα της ευθείας x1 = −x0

µε συνέπεια να γίνονται πιο προφανή τα παραδείγµατα και η διάσχιση να

γίνεται όπως στο σχ. 3.3.6. Ωστόσο η υπόθεση αυτή δε ϐλάπτει τη γενικότητα,

γιατί οποιαδήποτε άλλη περίπτωση µετασχηµατίζεται σε αυτήν σε πραγµατικό

χρόνο.
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Σχήµα 3.5: ‘Κανονική’ διάσχιση χώρου δεικτών

3.3.6.1 ∆ιάσχιση σε σταθερό χρόνο

Η δυνατότητα για τη ϐελτιστοποίηση της διάσχισης του χώρου δεικτών στην

περίπτωση των δύο διαστάσεων προκύπτει από την παρατήρηση ενός ϑεµελι-

ώδους ισοµορφισµού. Συγκεκριµένα η αλληλουχία σηµείων που επιστρέφει η

succ ξεκινώντας από το (0, 0) είναι :

(0,0)

(0,1)

(1,0)

(0,2)

(1,1)

(2,0)

Παρατηρούµε ότι η αλληλουχία αυτή είναι ισοµορφική της αλληλουχίας

αριθµών που προκύπτει από την απλή πράξη της απαρίθµησης σε τριαδικό

σύστηµα:

00

01

10

02

11

12

20

Πρόκειται για γενικότερο κανόνα: η πράξη της λεξικογραφικής διάσχι-

σης είναι ισοµορφική µε την πράξη της απαρίθµησης σε συµµιγές αριθµητικό

σύστηµα, όπου κάθε ψηφίο αντιστοιχεί σε µια διάσταση του χώρου δεικτών.
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Αυτή η παρατήρηση είναι πολύ σηµαντική, γιατί η πράξη της απαρίθµησης σε

ένα συµµιγές αριθµητικό σύστηµα απαιτεί στη χειρότερη περίπτωση έναν πολ-

λαπλασιασµό και δύο προσθέσεις πάνω σε µία ϑέση µνήµης, ενώ η πράξη της

δηµιουργίας ενός διανύσµατος του δισδιάστατου χώρου δεικτών και της ενη-

µέρωσης των συντεταγµένων του απαιτεί τέσσερις αναγνώσεις, δύο συγκρίσεις

και δύο εγγραφές πάνω σε τέσσερις συνολικά ϑέσεις µνήµης.

Η ϐελτιστοποίηση εκµεταλλεύεται αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό : Αν-

τί να αναπαριστά τα σηµεία σα διανύσµατα, τα αναπαριστά σαν ακεραίους.

Αν ο χώρος δεικτών έχει τη µορφή (0, n) − (0, n) , η αναπαράσταση γίνεται

µε n−αδικό αριθµητικό σύστηµα. Αν έχει τη µορφή (0, n) − (0, m) ) η ανα-

παράσταση γίνεται µε συµµιγές αριθµητικό σύστηµα (ϐάση 1ου ψηφίου: n ,

ϐάση 2ου ψηφίου: m ).

Αν και δεν πρόκειται για το ϐασικό χαρακτηριστικό αυτής της ϐελτιστο-

ποίησης, δεν ϑα πρέπει να υποτιµάται και η εξοικονόµηση µνήµης. ΄Ενας

ακέραιος χρειάζεται 4 bytes µνήµης (1 λέξη στα περισσότερα 32µπιτα συ-

στήµατα), ενώ ένα διάνυσµα χρειάζεται 8. Αν χρησιµοποιείται η ϐελτιστοπο-

ίηση της προαποθήκευσης των µεγίστων και των ελαχίστων σηµείων, το πα-

ϱάλληλο πρόγραµµα που δηµιουργεί το Cronus πρέπει να αποθηκεύει όλα

τα µέγιστα και τα ελάχιστα σηµεία όλων των υπερεπιπέδων. Στην πράξη αυτό

σηµαίνει εκατοντάδες ή και χιλιάδες σηµεία, που µεταφράζονται σε ορισµένα

KBytes µνήµης. Αν αυτά τα σηµεία χωράνε στα µερικά KB της πρωταρχικής

λανθάνουσας µνήµης (primary cache) του επεξεργαστή και τοποθετηθούν εκε-

ί, η ανάκλησή τους γίνεται µία τάξη µεγέθους πιο γρήγορα σε σχέση µε το να

είναι αποθηκευµένα στην κεντρική µνήµη. 50% εξοικονόµηση χώρου µπορεί

να κάνει σηµαντική διαφορά. Αναπαριστώντας λοιπόν τα σηµεία µε ακεραίους

αντί για διανύσµατα ακεραίων µειώνονται πάρα πολύ οι απαιτήσεις µνήµης

του παράλληλου προγράµµατος, αυξάνεται η τοπικότητα της αναφοράς και

µειώνεται δραστικά η υπολογιστική επιβάρυνση από τις χιλιάδες κλήσεις της

succ .

Η ϐελτιστοποίηση της διάσχισης του χώρου δεικτών σε σταθερό χρόνο είναι

τόσο σηµαντική, που από µόνη της επέτρεψε στον παράλληλο κώδικα να εµ-

ϕανίζει επιτάχυνση (speed-up) στις εφαρµογές αναφοράς (Floyd - Steinberg

κ.α., ϐλ. και επόµενη υποενότητα). Οι αρχικές εκδόσεις του εργαλείου (που

χρησιµοποιούσαν γενικευµένες συναρτήσεις διάσχισης σε κάθε περίπτωση και

δεν είχαν και τις υπόλοιπες ϐελτιστοποιήσεις) εµφάνιζαν επιβράδυνση.
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Η ίδια τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί ϑεωρητικά και σε περισσότερες δια-

στάσεις, όµως µε κάθε διάσταση προστίθεται ένας ακόµα πολλαπλασιασµός

και δύο ακόµα προσθέσεις, ενώ για την αντίστροφη κατεύθυνση προστίθεται

ένα ακόµα modulo . Στην πράξη ήδη από τις τέσσερις διαστάσεις η ϐελ-

τιστοποίηση παύει να συµφέρει. ΄Οπως είδαµε άλλωστε στην προηγούµενη

υποενότητα, ϐρόχοι µεγαλύτερων διαστάσεων µπορούν να µετασχηµατιστούν

σε ϐρόχους δύο διαστάσεων και συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νόηµα

στην ξεχωριστή ϐελτιστοποίησή τους.

3.3.6.2 Υπολογισµός µεγίστων και ελαχίστων

Στη γενική περίπτωση, το µέγιστο και το ελάχιστο σηµείο ενός υπερεπιπέδου

υπολογίζονται όπως είδαµε µε δυναµικό προγραµµατισµό. Προκειµένου για

τις δύο διαστάσεις, αποδεικνύεται ότι το ελάχιστο και το µέγιστο σηµείο του

υπερεπιπέδου ax + by = k δίνονται από κλειστούς τύπους [85], οι οποίοι και

χρησιµοποιούνται. Το ίδιο ισχύει και για τις τρεις διαστάσεις, αλλά οι κλειστοί

τύποι έχουν συγκρίσιµο υπολογιστικό κόστος µε την αφελή αναζήτηση του

µεγίστου/ελαχίστου, οπότε εκεί προτιµάται ο εκ των προτέρων υπολογισµός

των µεγίστων και ελαχίστων σηµείου κάθε υπερεπέδου κατά τη µεταγλώττιση,

οπότε και πάλι κατά την εκτέλεση το µέγιστο ή ελάχιστο σηµείο ενός υπερε-

πιπέδου είναι ανακτήσιµα σε σταθερό χρόνο (αν και όχι τόσο γρήγορα όσο µε

τον κλειστό τύπο στις δύο διαστάσεις).

3.4 Αυτοµατοποιώντας τη χρονοδροµολόγηση ΒΣΕ

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουµε την υλοποίηση του Cronus, ενός παράλ-

ληλου µεταγλωττιστή ο οποίος χρησιµοποιεί όλη τη ϑεωρία που παρουσιάστη-

κε περιληπτικά στις προηγούµενες ενότητες για να παράξει µε ηµιαυτόµατο

τρόπο µια παραλληλοποιηµένη εκδοχή ενός ΒΣΕ για παραµετροποιήσιµο α-

ϱιθµό διαθέσιµων επεξεργαστών.

3.4.1 Επισκόπηση της λειτουργίας του Cronus

Το Cronus αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων για σκο-

πούς µελέτης της παραλληλοποίησης ϕωλιασµένων ϐρόχων. Περιλαµβάνει τα

εξής αρθρώµατα:

• Τον πυρήνα.
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• Τη ϐιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης

• Το πειραµατικό περιβάλλον.

Πυρήνας

Ο πυρήνας του Cronus ανήκει στην κατηγορία των παράλληλων µεταγλωττι-

στών, από την άποψη ότι δέχεται στην είσοδο ακολουθιακό κώδικα και πα-

ϱάγει στην έξοδο µια παραλληλοποιηµένη εκδοχή του, η οποία περιλαµβάνει

κλήσεις στη ϐιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης. Επιπλέον ο πυρήνας µεταγλωττίζει

δυναµικά µια εκδοχή της ϐιβλιοθήκης χρόνου εκτέλεσης η οποία είναι ϐελτι-

στοποιηµένη για το συγκεκριµένο πείραµα, µε ϐάση τόσο τα χαρακτηριστικά

του ίδιου του ϐρόχου όσο και τα χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας (π.χ.

αριθµός επεξεργαστών) που Ϲήτησε ο χρήστης.

Η ϐασική λειτουργία του πυρήνα είναι αρκετά απλή, γιατί πραγµατοποιεί

τους ακόλουθους ευθείς µετασχηµατισµούς :

• µετατροπή του σώµατος του ϐρόχου σε κλήσιµη συνάρτηση.

• µετατροπή κάθε πρόσβασης στις µεταβλητές δεδοµένων σε κλήση συνάρ-

τηση της ϐιβλιοθήκης χρόνου εκτέλεσης (ελεγχόµενη πρόσβαση).

• προσθήκη συνοδευτικού κώδικα για αρχικοποίηση του παράλληλου πε-

ϱιβάλλοντος, µετρήσεις επιδόσεων κλπ.

Το πλησιέστερο υπόδειγµα στη λειτουργία του Cronus είναι αυτό της U-

nified Parallel C [10]. Στη UPC ο χρήστης γράφει κώδικα σε ένα είδος ‘ε-

παυξηµένης’ C, µε πρωτογενείς κλήσεις σε παράλληλες λειτουργίες οι οποίες

αντιστοιχίζονται δυναµικά από τον µεταγλωττιστή της UPC σε κλήσεις προς

τη ϐιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσής της. Επειδή το Cronus απευθένεται σε µια

ειδική κατηγορία παράλληλων εφαρµογών ενώ η UPC είναι µια γενική πλατ-

ϕόρµα, ένα πρόγραµµα Cronus έχει 5-95% καλύτερες επιδόσεις από ένα

ισοδύναµο πρόγραµµα UPC.

Βιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης

Η ϐιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης είναι το σηµαντικότερο άρθρωµα του ῝ρονυς.

Πρόκειται για περίπου 5000 γραµµές C, µε 50 δηµόσια προσβάσιµες και 100

εσωτερικές συναρτήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούν διάφορες υποστηρικτικές
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λειτουργίες που έχουν να κάνουν µε τη διάσχιση του χώρου δεικτών, την επι-

κοινωνία και την παρακολούθηση των επιδόσεων του παράλληλου κώδικα. Ο

κώδικας είναι παραµετροποιήσιµος µε ντιρεκτίβες #define , ώστε να προσαρ-

µόζεται κατά τη µεταγλώττιση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρµογής.

Υποστηρίζονται δύο (ϱιζικά διαφορετικές) πλατφόρµες επικοινωνίας, το Mes-

sage Passing Interface 1.1 [94] και η κοινή µνήµη των υπερυπολογιστών SGI,

µε τρόπο απολύτως διάφανο στο χρήστη.

Στη ϐιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης υπάρχουν συναρτήσεις που καταγράφουν

το χρόνο που ξοδεύεται από το παράλληλο πρόγραµµα σε επικοινωνία, χρο-

νοδροµολόγηση και εκτέλεση του κυρίως ϐρόχου. Το Cronus εισάγει σε δι-

άφορα σηµεία του παραλληλοποιηµένου προγράµµατος κλήσεις προς αυτές

τις συναρτήσεις, ώστε στο τέλος της εκτέλεσης να είναι διαθέσιµα λεπτοµερή

στατιστικά για το χρόνο που δαπανήθηκε σε καθεµιά από τις τρεις αυτές κατη-

γορίες δραστηριοτήτων. ∆ηλαδή ο παράλληλος κώδικας που κατασκευάζεται

από το Cronus υποστηρίζει ενεργά τη µέτρηση των επιδόσεών του, σε συµφω-

νία µε τη ϑέση µας ότι όλα τα επίπεδα του ενδιάµεσου λογισµικού πρέπει να

συνεργάζονται για την ποιότητα υπηρεσίας. ΄Οπως ϑα δούµε στο κεφάλαιο 4,

απαιτείται µία ακόµα προσθήκη σε αυτόν τον τοµέα για να ϐελτιωθεί σηµαντι-

κά η δυνατότητα του Cronus να υποστηρίξει αποφάσεις ποιότητας υπηρεσίας

στα ανώτερα επίπεδα.

3.4.2 Σχεδίαση

Η κυριότερη λειτουργία του Cronus είναι αυτή της ϐελτιστοποιηµένης παράλ-

ληλης µεταγλώττισης. ∆ηλαδή το Cronus στοχεύει πρωταρχικά στο να παράγει

υψηλών επιδόσεων εκτελέσιµο κώδικα για την πλατφόρµα χρόνου εκτέλεσης,

παίρνοντας στην είσοδο το ακολουθιακό πρόγραµµα και µια µεταπεριγραφή

των επιθυµητών χαρακτηριστικών για την παραλληλοποίηση. ∆ευτερευόντως

το Cronus αυτοµατοποιεί την εκτέλεση και τη µέτρηση των επιδόσεων του τε-

λικού προγράµµατος, ιδιότητα που η χρησιµότητά της ϑα γίνει ϕανερή στο

τελευταίο κεφάλαιο. Τόσο η µετατροπή ενός προγράµµατος από ακολουθια-

κό σε παράλληλο, όσο και η εκτέλεσή του σε µια πλατφόρµα µε µεταβλητές

παραµέτρους όπως ο αριθµός των επεξεργαστών, είναι πολύπλοκες εργασίες.

΄Ετσι το Cronus δεν εκτελείται σε µια σειρά από καλά χωρισµένα µεταξύ τους

περάσµατα, όπως οι περισσότεροι µεταγλωττιστές[55]. Αντί για αυτό, τα πε-

ϱισσότερα υποαρθρώµατα του Cronus συµµετέχουν σε όλα τα στάδια της µε-

ταγλώττισης.

99





που ξεκινά µε τη δεσµευµένη λέξη .section ορίζει έναν τοµέα, ο οποίος τε-

λειώνει εκεί όπου αρχίζει ο επόµενος τοµέας ή τελειώνει το input.rules . Το

περιεχόµενο του τοµέα είναι είτε κώδικας C είτε µεταδηλώσεις. Στο Σχ. 3.4.2

ϐλέπουµε ένα παράδειγµα τέτοιου αρχείου.

Οι τοµείς είναι οι ακόλουθοι :

τοµέας .loop.vars Ο τοµέας αυτός περιγράφει το χώρο δεικτών. Ορίζονται

οι µεταβλητές-δείκτες και οι τιµές που µπορούν να πάρουν.

τοµέας .loop.body Ο τοµέας αυτός περιέχει τον κώδικα C ο οποίος αντι-

στοιχεί στο σώµα του ϐρόχου.

τοµέας .block.info Ο τοµέας αυτός περιγράφει τον επιθυµητό αριθµό ε-

πεξεργαστών στους οποίους πρέπει να ανατεθεί το πρόβληµα, µε γεωµετρικό

τρόπο. Συγκεκριµένα ο αριθµός των επεξεργαστών δίνεται από το γινόµενο

numberofblocks × (blockdimensions[1] × blockdimensions[2]) (3.12)

∆ηλαδή οι επεξεργαστές ϑεωρούνται ότι διατάσσονται σε ένα διακριτό ορθο-

γώνιο του οποίου οι διαστάσεις δίνονται από τη µεταβλητή block dimensions )

ενώ η µεταβλητή number of blocks ορίζει τον αριθµό τέτοιων ορθογωνίων.

Η αρχική ιδέα ήταν ότι γειτονικά σηµεία ϑα µπορούσαν να ανατίθενται σε

οµάδες επεξεργαστών που έχουν πιο γρήγορη µεταξύ τους επικοινωνία, εξοι-

κονοµώντας ταυτόχρονα υπολογισµούς λόγω της διάσχισης του χώρου δεικτών

ανά ορθογώνια αντί ανά σηµεία. Ωστόσο οι µετρήσεις έδειξαν ότι η µείωση στο

κόστος επικοινωνίας ήταν αµελητέα, ενώ η διάσχιση ανά σηµεία έπρεπε ούτως

ή άλλως να συµβαίνει για τον υπολογισµό των εξαρτήσεων. ΄Ετσι στην πράξη

η παράµετρος block dimensions πρέπει παίρνει πάντα τιµή 1, 1 , οπότε η

παράµετρος number of blocks είναι η µόνη που δίνει τον αριθµό των επε-

ξεργαστών. Η σύνταξη έχει διατηρηθεί για λόγους µελλοντικών επεκτάσεων

µε αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης για τους οποίους η οµαδοποίηση των

επεξεργαστών έχει περισσότερο νόηµα.

τοµέας .metadata Ο τοµέας αυτός δίνει πληροφορίες για τις µεταβλητές του

σώµατος του ϐρόχου οι οποίες είναι πίνακες µε διαστάσεις ίδιες µε του χώρου

δεικτών, δηλαδή για τα δεδοδοµένα ως προς τα οποία το πρόγραµµα είναι

παράλληλο. Το Cronus πρέπει να γνωρίζει τον τύπο κάθε µεταβλητής και το
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αν αυτή πρέπει να αρχικοποιηθεί (οπότε δηλώνεται µε input_data_array και/

ή αν ϑα γεµίσει µε δεδοµένα κατά την εκτέλεση (οπότε δηλώνεται (και) µε

output_data_array). Στη δεύτερη περίπτωση η πληροφορία αξιοποιείται για

να γίνει ανάλυση του σώµατος του ϐρόχου και να εξαχθούν οι εξαρτήσεις : το

Cronus δεν έχει τρόπο να γνωρίζει αν µια γενική έκφραση

A[ i ] [ j ] = A[ i−c ] [ j ]

δηλώνει εξάρτηση από αυτές που ενδιαφέρουν τη χρονοδροµολόγηση, αν η

µεταβλητή Α δεν έχει δηλωθεί στον τοµέα .metadata σαν output_data_array.

τοµέας .data.init Στον τοµέα αυτό ο χρήστης µπορεί να ορίσει µια συνάρτη-

ση η οποία καλείται από το Cronus για αρχικοποίηση κάθε input_data_array,

π.χ. ϕορτώνοντας τα δεδοµένα από ένα αρχείο. Η συνάρτηση πρέπει να πα-

ίρνει σαν όρισµα ένα δείκτη προς τον πίνακα, τις διαστάσεις του πίνακα και

τις συντεταγµένες των σηµείων στα οποία πρέπει να ενεργήσει Αν υπάρχουν

πολλοί πίνακες που πρέπει να αρχικοποιηθούν, πρέπει να οριστούν ισάριθ-

µες συναρτήσεις αρχικοποίησης σε αυτόν τον τοµέα. Η σειρά µε την οποία

καλούνται οι συναρτήσεις αρχικοποίησης αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία

δηλώνονται οι πίνακες input_data_array στον τοµέα .metadata.

τοµέας .data.exit Ο τοµέας αυτός είναι συµπληρωµατικός του .data.init .

΄Οπως ο προηγούµενος χρησιµοποιείται για την αρχικοποίηση των πινάκων

που είναι δηλωµένοι σαν input_data_array, αυτός χρησιµοποιείται για το χει-

ϱισµό των δεδοµένων στους πίνακες που είναι δηλωµένοι σαν output_data_array

µόλις τελειώνει η εκτέλεση σε κάθε επεξεργαστή. Και εδώ µπορούν να οριστο-

ύν πολλές συναρτήσεις, στην ίδια σειρά που ορίζονται οι αντίστοιχοι πίνακες

στον τοµέα .metadata .

τοµέας .includes Στον τοµέα αυτό ο χρήστης µπορεί να συµπεριλαµβάνει

επικεφαλίδες και άλλες δηλώσεις που είναι αναγκαίες για να µεταγλωττιστεί

σωστά το τελικό πρόγραµµα, π.χ. το stdio.h αν το πρόγραµµα χρησιµοποιεί

την printf .

3.4.3 Υλοποίηση

Το Cronus έχει υλοποιηθεί σαν σενάριο Perl (Perl Script) γιατί αυτή η γλώσ-

σα έχει πολύ καλές λειτουργίες επεξεργασίας κειµένου και αυτοµατοποίησης
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Σχήµα 3.7: Παράδειγµα input.rules

. section metadata
ElementType double

input_data_array A

. section block . info
number of blocks 2
block dimensions {2 ,2 }

. section loop . vars
i :1..400
j :1..400

. section loop .body
A[ i ] [ j ] = 1.0 + A[ i −2][ j ]/2.0
+ A[ i ] [ j −2]/3.0 +
A[ i −3][ j −3]/4.0;

. section data . in i t
void data_init
( DataType ∗A, int max_i , int max_j )
{

int i , j ;
ElementType value = 0.0;

for ( i =0; i < max_i ; i ++)
for ( j =0; j < max_j ; j ++)

(∗A ) [ i ] [ j ] = value , value += 0.1;
}

. section data . ex i t
void data_exit
( DataType ∗A, int max_i , int max_j , int i , int j )
{

i f ( ( i == max_i ) &&
( j == max_j ) )

pr int f ( "\nA(%d,%d) = %15.11f\n\n" ,
i −1,
j −1,
(∗A ) [ i −1][ j − 1]);

}

. section includes
#include <unistd .h>
#include <math.h> /∗ For math functions ∗/103



της εκτέλεσης εντολών ϕλοιού. Η πρώτη λειτουργία χρησιµοποιείται από το

Cronus για την ανάλυση του input.rules και την αυτόµατη συγγραφή του

παράλληλου κώδικα, ενώ η δεύτερη χρησιµοποιείται για τη µεταγλώττιση, την

εκτέλεση και τη συλλογή των αποτελεσµάτων του παράλληλου κώδικα. Ο

χρήστης πρέπει απλά να δώσει την εντολή

cronus experimentname/

΄Οπου experimentname/ είναι το όνοµα του ϕακέλου που περιέχει το input.rules .

΄Ολα τα υπόλοιπα γίνονται αυτόµατα. Τα ϐήµατα που εκτελεί το σενάριο είναι :

1. Ανάλυση του input.rules και εξαγωγή ϐασικών πληροφοριών όπως οι

διαστάσεις του χώρου δεικτών, οι τύποι των πινάκων στους οποίους επε-

νεργεί ο ϐρόχος και τα διανύσµατα εξαρτήσεων.

2. Κλήση του QHull µε όρισµα τις παραπάνω πληροφορίες, ώστε να ϐρεθεί

η ϐέλτιστη διάσχιση του χώρου δεικτών.

3. Τροποποίηση του πηγαίου κώδικα της ϐιβλιοθήκης χρόνου εκτέλεσης

ώστε να ανταποκρίνεται στους τύπους δεδοµένων που περιγράφονται

στο .metadata , να είναι σε ϑέση να πραγµατοποιήσει την απεικόνιση

των συντεταγµένων ενός σηµείου στον αύξοντα αριθµό του επεξεργαστή

στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεσή του, να εκτελεί µέσω των τροπο-

ποιηµένων συναρτήσεων succ και pred τη ϐέλτιστη διάσχιση όπως αυτή

προσδιορίστηκε στο Βήµα 2, µε τις ϐελτιστοποιήσεις της ενότητας 3.3.6

εφόσον αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

4. «Συναρµολόγηση» του τελικού παραλληλοποιηµένου προγράµµατος.

5. Μεταγλώττιση του προγράµµατος.

6. Εκτέλεση του προγράµµατος στη συστοιχία

7. Εκτύπωση στατιστικών στοιχείων για τις επιδόσεις του προγράµµατος.

Το παραλληλοποιηµένο πρόγραµµα Cronus έχει την τελική µορφή:

int main( int argc , char ∗∗ argv ) {

cronus_init ( argc , argv ) ;

while ( in_ispace(&ispace , point ) {

update_bwd ( point ) ;

loop_body ( point ) ;
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update_fwd ( point ) ;

point = succ (NUMBER_OF_PROCESSORS, point ) ;

}

cronus_terminate ( ) ;

}

Η συναρτήση cronus_init αρχικοποιεί το περιβάλλον MPI και καλεί τον

κώδικα που διαβάστηκε από το .data.init για αρχικοποίηση των πινάκων

στους οποίους επενεργεί ο ϐρόχος. Αντίστοιχα η συνάρτηση cronus_terminate

τερµατίζει το περιβάλλον MPI και καλεί τις συναρτήσεις συλλογής δεδοµένων

που ορίστηκαν στον τοµέα .data.exit . Η loop_body είναι η συνάρτηση που

εκτελεί µία επανάληψη του σώµατος του ϐρόχου. Οι τιµές των µεταβλητών δει-

κτών δίνονται σαν σηµείο, αντί σαν λίστα ακεραίων (δεν υπάρχει διαφορά στην

επίδοση και η υπογραφή της loop_body παραµένει πάντα η ίδια ανεξάρτητα

από τον αριθµό των µεταβλητών-δεικτών, γεγονός που απλοποιεί ελαφρώς την

κατασκευή του παράλληλου προγράµµατος από το Cronus).

3.4.4 Πειράµατα και µετρήσεις

Ο πειραµατικός έλεγχος του Cronus έγινε σε 2 διαφορετικά περιβάλλοντα :

• Σε συστοιχία µε 16 επεξεργαστές Pentium III@500MHz διασυνδεδε-

µένους µε Gigabit Ethernet και µε 256 MB RAM ο καθένας, µε λει-

τουργικό GNU/Linux 2.4.23.

• Σε υπερυπολογιστή κοινής µνήµης SGI ORIGIN 2000 µε IRIX 6.5, 16

επεξεργαστές R10000, µνήµη RAM 4 GB και 300 GB σκληρών δίσκων

συνδεδεµένων σε RAID 5 CXFS.

Και στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε το MPI. Το MPI ϑεωρητικά ε-

ίναι διαπλατφορµικό πρότυπο, όµως κάποιες δευτερεύουσες διαφορές ανάµε-

σα στην υλοποίηση του MPI για IRIX και στην υλοποίηση για Linux κατέστη-

σαν αναγκαία την υλοποίηση δύο διαφορετικών αρθρωµάτων επικοινωνίας στη

ϐιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης.

Το δείγµα αλγορίθµων που χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα περιλαµ-

ϐάνει :

• Τον αλγόριθµο Floyd-Steinberg[78], έναν αλγόριθµο επεξεργασίας ει-

κόνας που περιλαµβάνει δισδιάστατο ΒΣΕ.
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• Τον αλγόριθµο Transitive Closure[87], έναν αλγόριθµο της γραφοθεω-

ϱίας που περιλαµβάνει τρισδιάστατο ΒΣΕ.

• Τον αλγόριθµο FSBM[37]. Ο αλγόριθµος αυτός περιλαµβάνει ένα δισ-

διάστατο ϐρόχο χωρίς καθόλου εξαρτήσεις, και συµπεριελήφθη στα πει-

ϱάµατα σαν σηµείο αναφοράς για τις επιδόσεις του Cronus µε τους

άλλους δύο.

Και οι τρεις αλγόριθµοι εκτελέστηκαν για 4-16 επεξεργαστές, για πάρα

πολύ µεγάλο αριθµό αρχικών παραµέτρων και για διάφορες διαστάσεις του

χώρου δεικτών στα δύο πειραµατικά περιβάλλοντα. Επίσης υλοποιήθηκαν ι-

σοδύναµα προγράµµατα σε UPC (το πλησιέστερο συγκρίσιµο εργαλείο) και

µετρήθηκαν και οι δικές τους επιδόσεις. Τα αποτελέσµατα και οι πειραµατι-

κές διατάξεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο [85]. Εδώ ϑα σχολιάσουµε τρεις

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στην πλατφόρµα κοινής µνήµης τα απο-

τελέσµατα του Cronus ήταν πάρα πολύ κοντά στο ϑεωρητικά ϐέλτιστο. Στον

Floyd-Steinberg και στους 4 επεξεργαστές η επιτάχυνση σε σχέση µε το ακο-

λουθιακό πρόγραµµα ήταν 3.95 (έναντι του ϑεωρητικά ϐέλτιστου 2) και στους

16 επεξεργαστές ήταν 15.70 (έναντι του ϑεωρητικά ϐέλτιστου 16). Αντίθετα

στη συστοιχία η επιτάχυνση κυµανθηκε µεταξύ 25% και 60% του ϑεωρητικά

ϐέλτιστου, ανάλογα µε τον υπό δοκιµή αλγόριθµο. Για τον Floyd-Steinberg η

επιτάχυνση στους 4 επεξεργαστές ήταν 1.18 και στους 16 ήταν 4.21. Σαφέστα-

τα η δικτυακή επικοινωνία είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας καθυστέρησης

Ενδιαφέρον από την άλλη είναι ότι ο χρόνος που ξοδεύτηκε για τους υπο-

λογισµούς της χρονοδροµολόγησης σε καµία περίπτωση δεν ξεπέρασε το 10%

του χρόνου κάθε επεξεργαστή. Αυτό το επιπρόσθετο ϕορτίο είναι σχετικά µι-

κρό για τα δεδοµένα των δυναµικών συστηµάτων και δείχνει ότι η ϐιβλιοθήκη

χρόνου εκτέλεσης είναι πάρα πολύ ϐελτιστοποιηµένη.

Η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει µε τις επιδόσεις των αυτόµατα δηµιουρ-

γηµένων προγραµµάτων σε σχέση µε τα ισοδύναµα προγράµµατα UPC. Τα

προγράµµατα που παρήγαγε το Cronus είχαν σταθερά καλύτερες επιδόσεις

από τα ισοδύναµά τους σε UPC, µε τη διαφορά να κυµαίνεται από 5% µέχρι

95%. Αυτή η διαφορά είναι αναµενόµενη από τη στιγµή που το Cronus είναι

ειδικά σχεδιασµένο για το είδος των ϕωλιασµένων ϐρόχων που παραλληλοποι-

ήθηκαν στα πειράµατα, ενώ η UPC είναι µία γενική πλατφόρµα.
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Κατά την ανάπτυξη του εργαλείου χρησιµοποιήθηκαν και τυχαίοι ΒΣΕ δύο

ή τριών διαστάσεων σαν αυτούς που εµφανίζονται στα παραδείγµατα του πα-

ϱόντος κεφαλαίου, κυρίως προκειµένου να ελεγχθεί η ορθή λειτουργία του

εργαλείου και να δοκιµαστούν σύνολα εξαρτήσεων και χώροι δεικτών που

δύσκολα προκύπτουν σε στέρεα προβλήµατα. Οι µετρήσεις σε αυτούς τους τυ-

χαίους ΒΣΕ έδειξαν ότι ο µεγαλύτερος παράγοντας καθυστέρησης ήταν οι ίδιοι

οι υπολογισµοί της χρονοδροµολόγησης (π.χ. ο υπολογισµός του succ(P ) για

ένα σηµείο P ) και οδήγησαν στις ϐελτιώσεις της ενότητας 3.3.6, από τις ο-

ποίες η διάσχιση σε σταθερό χρόνο αποδείχθηκε η σηµαντικότερη ως προς

τις επιδόσεις, όντας από µόνη της υπεύθυνη για το ότι το παραλληλοποιη-

µένο πρόγραµµα Cronus παρουσιάζει αισθητή επιτάχυνση αντί για οριακή

επιτάχυνση ή ακόµα και επιβράδυνση.

3.5 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό κάναµε µια πολύ επιφανειακή εισαγωγή στις γεωµετρικές

µεθόδους χρονοδροµολόγησης ϕωλιασµένων ϐρόχων και παρουσιάσαµε την

υλοποίηση του Cronus, ενός εργαλείου που αυτοµατοποιεί την παραλληλο-

ποίηση ΒΣΕ χρησιµοποιώντας τέτοιες µεθόδους. Η υλοποίηση τόνισε κάποιες

πλευρές της όλης διαδικασίας που στη ϑεωρία ϕαίνονταν αµελητέες, όπως το

επιπρόσθετο υπολογιστικό ϕορτίο που συνεπάγεται η ίδια η δυναµική χρονο-

δροµολόγηση και τα πολύ σηµαντικά οφέλη στις επιδόσεις του παράλληλου

προγράµµατος αν αυτό το ϕορτίο µειωθεί, τα οποία αποδείχτηκαν µεγαλύτε-

ϱα από εκείνα που δίνει λ.χ. η κατάτµηση του χώρου δεικτών στα ϐέλτιστα

υπερεπίπεδα σε σχέση µε την κατάτµηση σε κάποια άλλα λιγότερο καλά.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σηµεία της ϐασικής µας ϑέσης, το Cronus

παρουσιάζει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Κατ΄ αρχάς δεν χρο-

νοδροµολογεί το ίδιο την παράλληλη εκτέλεση των επαναλήψεων του ϐρόχου,

αλλά χορογραφεί τους επεξεργαστές που την αναλαµβάνουν ώστε να είναι αυ-

τοί σε ϑέση να τη ϕέρουν σε πέρας συνεργαζόµενοι κατάλληλα. Επιπλέον ο

αριθµός των επεξεργαστών που ϑα ανατεθούν σε ένα πρόβληµα είναι µία απλή

παράµετρος, γεγονός που επιτρέπει χρονοδροµολόγηση σε περισσότερους ε-

πεξεργαστές για προβλήµατα που απαιτούν υψηλες υπολογιστικές απαιτήσεις

ανά επανάληψη, και χρονοδροµολόγηση σε λιγότερους επεξεργαστές για προ-

ϐλήµατα που έχουν χαµηλές υπολογιστικές απαιτήσεις και οι επιδόσεις τους

ϑα ϐλαπτούν από την αυξηµένη επικοινωνία µεταξύ των πολλών επεξεργαστών.

107



Τέλος, ο κώδικας που παράγεται από το Cronus διευκολύνει τη µέτρηση των

επιδόσεών του.

Συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία έχουµε στο χαµηλότερο επίπεδο του

ενδιάµεσου λογισµικού ένα άρθρωµα που συνδυάζει : προσέγγιση χορογρα-

ϕίας, κλιµάκωσιµότητα, συνεργασία µε τα παραπάνω επίπεδα για υποστήριξη

αποφάσεων ποιότητας υπηρεσίας. Στη συνέχεια της διατριβής ϑα δείξουµε πώς

αυτά τα χαρακτηριστικά µπορούν να αποτελέσουν τη ϐάση για ένα σύστηµα

πλέγµατος που παρέχει συγκεκριµένες εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας.
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Κεφάλαιο 4

Cronus/G

Από την πρώτη στιγµή που υπήρξαν υπολογιστικά πλέγµατα, τα κατεξοχήν

συστήµατα που συµµετέχουν σε αυτά είναι συστοιχίες (clusters). Το [41]

περιλαµβάνει εγγενή υποστήριξη για το MPICH. Στη ϐιβλιογραφία απαντούν

πολλές προσπάθειες ‘πλεγµατοποίησης’ των συστοιχιών, ή ‘συστοιχιοποίησης’

των πλεγµάτων [63, 76, 2, 25, 18].

Οι παλιότερες προσεγγίσεις ακολουθούσαν µια ϕιλοσοφία δηµιουργίας

µιας µεγάλης εικονικής συστοιχίας, οργανωµένης στο ίδιο επίπεδο που οργα-

νώνεται και µια κανονική συστοιχία, δηλαδή σε αυτό των επεξεργαστών και

της µεταξύ τους δικτύωσης. Χαρακτηριστική είναι η προσέγγιση στο [48], η

οποία γενικεύει τις κλήσεις MPI ώστε αυτές να µπορούν να λειτουργήσουν

σε ολόκληρο το Internet αντί στο περιορισµένο υποδίκτυο ενός cluster. Η

προσέγγιση αυτή δυνητικά επιτρέπει τη δηµιουργία µιας συστοιχίας µε απε-

ϱιόριστο αριθµό υπολογιστικών µονάδων και απεριόριστη µνήµη εφόσον δεν

ενδιαφέρουν οι καθυστερήσεις στην επικοινωνία, αλλά σύντοµα έγινε ϕανε-

ϱό ότι αν επιτρέπεται επικοινωνία σε επίπεδο MPI µε ολόκληρο το διαδίκτυο

προκύπτουν σηµαντικότατα Ϲητήµατα ασφάλειας [47, 17] µε όχι προφανή αν-

ταλλάγµατα στη χρηστικότητα, δεδοµένου ότι το MPI είναι σχεδιασµένο για

επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο µεταξύ µερικών εκατοντάδων επεξεργαστών το

πολύ.

΄Ετσι τα τελευταία χρόνια οι συστοιχίες αντιµετωπίζονται όπως όλοι οι άλ-

λοι πόροι, δηλαδή η πρόσβαση σε αυτές γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο µέσω

υπηρεσιών οι οποίες περιορίζουν το ϱεπερτόριο ενεργειών των χρηστών σε

συγκεκριµένες, ελεγχόµενες πράξεις (π.χ. [52, 61]). Οι υπηρεσίες του πλέγ-

µατος λειτουργούν δηλαδή σαν πυρήνας διαµεσολάβησης για την πρόσβαση
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στους πόρους των υπηρεσιών. Η προσθήκη ενός πηρήνα διαµεσολάβησης στο

σύστηµα (σε σχέση µε την απευθείας πρόσβαση σε αυτό) πέρα από τα προφανή

πλεονεκτήµατα ασφάλειας και ελέγχου, επιτρέπει και την αυτόµατη εξασφάλι-

ση ποιότητας υπηρεσίας για λογαριασµό του χρήστη: η ενιαία διεπαφή που

παρέχουν οι υπηρεσίες διαµεσολάβησης (πάνω από κατά κανόνα ετερογενείς

συστοιχίες) επιτρέπει στον πυρήνα να τις αντιµετωπίζει σαν µία ενιαία δεξαµενή

πόρων από την οποία µπορεί να δεσµεύει και να αποδεσµεύει κατά ϐούληση

προκειµένου να επιτύχει την επιθυµητή ποιότητα υπηρεσίας από τον πελάτη.

Επιπλέον ο πυρήνας είναι σε ϑέση να κρατά λεπτοµερή στατιστικά για τις ε-

πιδόσεις του κάθε πόρου, τα οποία κατά κανόνα δεν είναι προσβάσιµα στον

πελάτη.

Το Cronus/G είναι ένα σύνολο υπηρεσιών του πλέγµατος που διαχειρίζον-

ται µία ή περισσότερες συστοιχίες, παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να

τρέξει σε αυτές ένα πείραµα Cronus µε τρόπο συµβατό µε το πρότυπο WSRF.

Ταυτόχρονα το Cronus/G επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει επιθυµητά χα-

ϱακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας, σε υψηλό (αφηρηµένο) επίπεδο. Οι υπη-

ϱεσίες του Cronus/G καθορίζουν αυτόµατα τον τρόπο που ϑα εκτελεστεί το

πείραµα ώστε να ταιριάζει µε το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Το

κεφάλαιο ξεκινά µε µια γενική επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας του Cro-

nus/G, συνεχίζει µε παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του και κλείνει µε κάποια

συµπεράσµατα για την προστιθέµενη αξία τέτοιων συστηµάτων και προτάσεις

για µελλοντικές ϐελτιώσεις.

4.1 Γενική παρουσίαση

Το Cronus/G είναι µια εφαρµογή πλέγµατος και συνεπώς έχει δύο γενικά

ανεξάρτητες διεπαφές (interfaces), τη διεπαφή διαχείρισης (admin ή home

interface) και τη διεπαφή γενικής χρήσης (user interface). Η πρώτη απευ-

ϑύνεται στο διαχειριστή της εγκατάστασης και του επιτρέπει να ϱυθµίσει τη

λειτουργία του Cronus/G. Η δεύτερη απευθύνεται στον τελικό χρήστη και του

επιτρέπει να εκτελέσει πειράµατα Cronus. .

Για να εκτελέσει λοιπόν ένα πείραµα ο χρήστης, καλεί την ενέργεια “sub-

mit” της υπηρεσίας πλέγµατος CronusGService. Η κλήση δέχεται σαν παρα-

µέτρους τις ίδιες πληροφορίες που περιέχονται στο input.rules του προηγο-

ύµενου κεφαλαίου, όλα τα απαραίτητα αρχεία για το πείραµα σε πακεταρι-

σµένη µορφή, καθώς και µια υψηλού επιπέδου περιγραφή του επιθυµητού
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επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας. Το Cronus/G αναλαµβάνει αυτόµατα:

• Να διαλέξει τη συστοιχία που ϑα εκτελέσει το πείραµα µε ϐάση τα ε-

πιθυµητά χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας. (ταίριασµα ποιότητας

υπηρεσίας - QoS matchmaking )

• Να µεταφέρει εκεί τα αρχεία του πειράµατος και να το χτίσει (staging)

• Να εκτελέσει το πείραµα µε τα χαρακτηριστικά χρονοδροµολόγησης

(π.χ. αριθµός επεξεργαστών) που ταιριάζουν καλύτερα στην επιθυµη-

τή ποιότητα υπηρεσίας. (runtime QoS enforcement)

• Να επιστρέψει τα αποτελέσµατα στο χρήστη.

4.2 Αξιοποίηση

Η αρχιτεκτονική πλέγµατος του Cronus/G εισάγει κάποια προφανή πλεονε-

κτήµατα σε σχέση µε τον ‘άµεσο’ τρόπο λειτουργίας του ῝ρονυς. Αυτά εντο-

πίζονται στους τοµείς της ασφάλειας, προσβασιµότητα και της δυνατότητας

κλιµάκωσης.

Ασφάλεια Αν και τυπικά απαιτούν λίγο περισσότερο χρόνο για τη σωστή

ϱύθµισή τους, οι µηχανισµοί ασφαλείας του πλέγµατος είναι πιο λεπτοµερείς

και ευέλικτοι από τους µηχανισµούς ασφαλείας ενός λειτουργικού συστήµα-

τος. Τα προνόµια καθορίζονται σε επίπεδο κόµβου, οµάδας χρηστών, χρήστη,

υπηρεσίας και µεθόδου. Για παράδειγµα είναι εφικτό οι µέθοδοι µιας υπη-

ϱεσίας που είναι µόνο για ανάγνωση δεδοµένων να είναι προσβάσιµες από τον

οποιονδήποτε, αλλά οι µέθοδοι που γράφουν δεδοµένα να απαιτούν συγκε-

κριµένο πιστοποιητικό χρήστη από συγκεκριµένο κόµβο.

Προσβασιµότητα Κάθε υπηρεσία έχει τελικά µια συγκεκριµένη υλοποίηση

που εκτελείται σε συγκεκριµένο µηχάνηµα, αλλά ο χρήστης δεν τη χειρίζεται

απευθείας. Αντιθέτως επικοινωνεί µαζί της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της

διεπαφής της, µέσω µηνυµάτων SOAP και άλλων εγγράφων XML, τα οποία

είναι ανεξάρτητα από την πλατφόρµα στην οποία εκτελείται το πρόγραµµα-

πελάτης του χρήστη ή το πρόγραµµα που υλοποιεί την υπηρεσία. Είναι απο-

λύτως εφικτό ένα πρόγραµµα-πελάτης γραµµένο σε C++ να χρησιµοποιεί µια

αποµακρυσµένη υπηρεσία πλέγµατος γραµµένη σε Java µε σχεδόν την ίδια
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ευκολία και ϕυσικότητα που χρησιµοποιεί ένα τοπικό αντικείµενο C++, ή το

αντίστροφο. Από τεχνικής άποψης είναι πολύ πιο δύσκολο κώδικας σε µια

γλώσσα να γίνει προσβάσιµος σε κώδικα άλλης γλώσσας µε απλό και ασφαλή

τρόπο.

Μεταδεδοµένα ΄Οπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο το Cronus εισάγει

στον παράλληλο κώδικα κλήσεις συναρτήσεων της ϐιβλιοθήκης του οι οποίες

µετρούν µε ακρίβεια το χρόνο που ξοδεύεται για υπολογιστικό έργο, διαχειρι-

στικό έργο και επικοινωνία. Η πληροφορία αυτή αναµεταδίδεται συγκεντρω-

τικά στο τέλος της εκτέλεσης, και σε πραγµατικό χρόνο για µικρό ποσοστό των

επαναλήψεων. Και στις δύο περιπτώσεις η µορφή της πληροφορίας είναι ad

hoc και ουσιαστικά έχει νόηµα µόνο για όποιον έχει διαβάσει το εγχειρίδιο του

Cronus και έχει απευθείας πρόσβαση στη συστοιχία όπου εκτελείται η παράλ-

ληλη εφαρµογή. Αντίθετα το πλέγµα επιτρέπει την προτυποποιηµένη µορφο-

ποίηση αυτής της πληροφορίας σύµφωνα µε µια κοµψή οντολογία, και την

εύκολη µετάδοσή της (είτε συγκεντρωτικά είτε σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο)

σε κάθε ενδιαφερόµενο και εξουσιοδοτηµένο µέρος.

Συνένωση σε οµοσπονδία ΄Ενα από τα ϐασικά πλεονεκτήµατα του πλέγµα-

τος είναι όπως προαναφέρθηκε ότι οι οµοειδείς πόροι µπορούν να οργανώνον-

ται κάτω από µια υπήρεσία η οποία τους διαχειρίζεται κεντρικά, διαθέτοντας

έτσι πληθώρα εναλλακτικών πόρων για την εξυπηρέτηση των πελατών της,

κατανέµοντας κατάλληλα τον ϕόρτο εργασίας. Η διαδικασία αυτή λέγεται συ-

νένωση σε οµοσπονδία (federation).

4.3 Αρχιτεκτονική

Το Cronus/G υλοποιείται µε την υπηρεσία πλέγµατος CronusGService η ο-

ποία διαχειρίζεται µία ή περισσότερες συστοιχίες. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί

κατ΄ αρχάς σαν απλός διαµεσολαβητής, ο οποίος µπορεί να πραγµατοποιήσει

αυτόµατα όλα τα αναγκαία ϐήµατα που ϑα πραγµατοποιούσε ένας ανθρώπινος

χρήστης προκειµένου να εκτελέσει ένα πείραµα Cronus σε µία από τις διαχει-

ϱιζόµενες συστοιχίες µέσω ssh. Το µόνο που χρειάζεται είναι η διατύπωση του

πειράµατος σε µία µορφή πολύ παρόµοια µε του input.rules του προηγο-

ύµενου κεφαλαίου, αλλά συµβατή µε τη στίβα WSRF (δηλαδή σε µορφή XML

περιγραφόµενη από ένα XSD/Schema).
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Ακολουθεί έτσι την τάση που αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος κε-

ϕαλαίου, η οποία ϑέλει τα πλέγµατα να χρησιµοποιούνται πρώτα απ΄ όλα για

να επιτυγχάνεται ελεγχόµενη και ϱυθµιζόµενη πρόσβαση στις συστοιχίες. Ενώ

το Cronus απαιτεί από τη συστοιχία να παραχωρήσει στον χρήστη έναν τοπι-

κό λογαριασµό και κατ΄ επέκταση τη δυνατότητα να κάνει ό,τι του επιτρέπουν

τα δικαιώµατα του λογαριασµού, το Cronus/G περιορίζει το ϱεπερτόριο του

χρήστη στην εκτέλεση πειραµάτων Cronus, µειώνοντας την έκθεση της συστοι-

χίας σε πιθανούς κινδύνους.

Το δεύτερο σηµαντικό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας Cro-

nus/G είναι ότι υποστηρίζει τη συνένωση σε οµοσπονδία. Μια υπηρεσία Cro-

nusGService µπορεί όπως είπαµε να διαχειρίζεται µια συστοιχία άµεσα (µέσω

ssh ή τοπικά), αλλά µπορεί και να τη διαχειρίζεται έµµεσα, χρησιµοποιών-

τας µία τρίτη CronusGService (4.3). Φυσικά η τρίτη CronusGService µπορεί

να διαχειρίζεται κι αυτή έµµεσα τη συστοιχία της, µέσω µίας τέταρτης κ.ο.κ.

Επειδή επιτρέπονται περισσότερες από µία διαχειριζόµενες συστοιχίες ανά υ-

πηρεσία (είτε έµµεσα είτε άµεσα), οι υπηρεσίες CronusGService µπορούν να

σχηµατίζουν δέντρα αυθαίρετης πολυπλοκότητας, µε τα ϕύλλα να είναι άµεσα

διαχειριζόµενες συστοιχίες και τα κλαδιά να είναι συνοµοσπονδίες CronusG-

Service. Ο διαχειριστής µιας υπηρεσίας CronusGService ορίζει προαιρετικά

τη ‘µητρική’ υπηρεσία στις ϱυθµίσεις της. Με την εκκίνησή της, η υπηρεσία

ϑα πληροφορήσει αυτόµατα τη µητρική για την ύπαρξή της και τα χαρακτη-

ϱιστικά της, και στη συνέχεια ϑα λειτουργεί σαν ϕύλλο της συνοµοσπονδίας

που στη ϱίζα της έχει τη µητρική. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος ισχυρός

µηχανισµός αυθεντικοποίησης που να περιορίζει τη συνένωση των υπηρεσιών

CronusGService σε οµοσπονδία, τουλάχιστον από τη µεριά της µητρικής υ-

πηρεσίας : οποιαδήποτε υπηρεσία ϑα δεχτεί την αίτηση οποιασδήποτε άλλης

να γίνει ϕύλλο στην οµοσπονδία της. Μία υπηρεσία-ϕύλλο ϑα αρνηθεί µεν

να εκτελέσει εντολές που δεν προέρχονται από τη µητρική της υπηρεσία, αλ-

λά η ταυτοποίηση γίνεται µόνο µε το URL της µητρικής υπηρεσίας και όχι

µε κάποιον πραγµατικά ασφαλή τρόπο όπως π.χ. ένα κοινό κρυπτογραφικό

κλειδί.

4.3.1 Ρύθµιση της υπηρεσίας

Η υπηρεσία Cronus/G διαβάζει τις ϱυθµίσεις τις από το αρχείο /etc/cronu-

sg.conf το οποίο πρέπει ο διαχειριστής να προετοιµάσει πριν την ενεργοποίη-

σή της. Παραθέτουµε παράδειγµα ενός τέτοιου αρχείου και αµέσως µετά την
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επεξήγησή του:

<settings>

<parent>

http://pitsirikos.cslab.ece.ntua.gr:8080/wsrf/services/CronusGService

</parent>

<cluster>

<access>

<host>twin1.cslab.ece.ntua.gr</host>

<username>cronusg</username>

<method>ssh</method>

<network>eth100</network>

</access>

<resource id="fast1">

<processors>1,2</processors>

<speed>1000MHz</speed>

<ram>512M</ram>

<hddquota>10G</hddquota>

<interconnection>local</interconnection>

</resource>

<resource id="fast2">

<processors>3,4</processors>

<speed>1000MHz</speed>

<ram>512M</ram>

<hddquota>10G</hddquota>

<interconnection>local</interconnection>

</resource>

<resource id="medium1">

<processors>1,2,3,4</processors>

<speed>1000MHz</speed>

<ram>512M</ram>

<hddquota>10G</hddquota>

<interconnection>myrinet</interconnection>

</resource>
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<resource id="slow1">

<processors>1,2,3,4,5,6,7,8</processors>

<speed>500MHz</speed>

<ram>256M</ram>

<hddquota>10G</hddquota>

<interconnection>eth100</interconnection>

</resource>

</cluster>

</settings>

Το παραπάνω αρχείο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία XML:

<settings> το στοιχείο αυτό είναι η ϱίζα του εγγράφου XML και η ύπαρξή

του είναι αναγκαία για συντακτικούς λόγους (στην XML πρέπει να υπάρχει

ένα και µόνο ένα στοιχείο στο έγγραφο που περιέχει όλα τα άλλα).

<parent> το στοιχείο αυτό είναι προαιρετικό, και αν υπάρχει πρέπει να πε-

ϱιέχει το URL της µητρικής υπηρεσίας από την οποία ϑα δέχεται εντολές η

τοπική υπηρεσία CronusGService, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω.

<cluster> το στοιχείο αυτό περιγράφει πλήρως µια διαχειριζόµενη συστοι-

χία. Μπορούν να υπάρχουν περισσότερα του ενός τέτοια στοιχεία (διαχείριση

πολλών συστοιχιών από την ίδια υπηρεσία). Τα υποστοιχεία του <cluster>

είναι :

<access> το υποστοιχείο αυτό περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στη συστοι-

χία. Το υποστοιχείο <method> καθορίζει τη µέθοδο πρόσβασης (ssh για α-

ποµακρυσµένη πρόσβαση και local για τοπική). Το υποστοιχείο <username>

καθορίζει το όνοµα χρήστη µε το οποίο γίνεται η πρόσβαση. Και στις δύο περι-

πτώσεις ο διαχειριστής είναι υποχρεωµένος να ϱυθµίσει τη συστοιχία ώστε να

επιτρέπεται στο συγκεκριµένο χρήστη είτε να κάνει login (περίπτωση ssh), είτε

να εκτελέσει την εντολή cronus (περίπτωση local) χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Το υποστοιχείο <network> περιγράφει την ταχύτητα του δικτύου που συνδέει

την υπηρεσία µε τη διαχειριζόµενη συστοιχία, και παίρνει (στο παρόν στάδιο

υλοποίησης) µία από τις τιµές eth10,eth100,eth1000,myrinet.
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<resource> το υποστοιχείο αυτό περιγράφει ένα πόρο, δηλαδή ένα σύνο-

λο επεξεργαστών (<processors> και µνήµης (<ram>) που διασυνδέονται µε

συγκεκριµένη ταχύτητα (<interconnection>). Είναι αρκετά συνηθισµένο οι

συστοιχίες να µην είναι οµοιογενείς. Για παράδειγµα σε µια συστοιχεία µε

4 διπύρηνους επεξεργαστές που διασυνδέονται µε 100Mbps Ethernet, υπάρ-

χουν συνολικά 8 πυρήνες, οι οποίοι ανά 2 ϐλέπουν τον ίδιο χώρο διευθύν-

σεων. ΄Ετσι ένα παράλληλο πρόγραµµα που ϑα ανατεθεί στους επεξεργαστές

1,2, ϑα ‘απολαύσει’ την ταχύτατη τοπική διασύνδεσή τους, ενώ ένα παράλληλο

πρόγραµµα που ϑα ανατεθεί στους επεξεργαστές 1,2,3,4 αναγκαστικά περιο-

ϱίζεται από την κατά πολύ αργότερη σύνδεση 100MBps µεταξύ των επεξερ-

γαστών 1,2 και 3,4. Η συµµετρικότητα της χρονοδροµολόγησης του Cronus

αναγκαστικά περιορίζει τους πόρους στον ελάχιστο κοινό παρανοµαστή. Στις

ϱυθµίσεις του παραδείγµατος, ορίζονται :

1. 2 πόροι που ο καθένας τους αντιστοιχεί σε έναν διπύρηνο επεξεργαστή

(πυρήνες 1,2 και 3,4 αντίστοιχα) µε 512ΜΒ µνήµης ανά πυρήνα.

2. 1 πόρος που αντιστοιχεί σε δύο διπύρηνους επεξεργαστές µε διασύνδεση

myrinet και 512ΜΒ ανά πυρήνα.

3. 1 πόρος που αντιστοιχεί στους δύο διπύρηνους επεξεργαστές και σε άλ-

λους 4 µονοπύρηνους, µε διασύνδεση Ethernet 100MBps.

΄Οταν υποβάλλεται µια εργασία στην CronusGService, διαλέγει για την

εκτέλεσή της το ϐέλτιστο διαθέσιµο πόρο από το σύνολο των πόρων που υπάρ-

χουν στη συνοµοσπονδία της. ΄Ετσι, µια εργασία που προσδιορίζει ότι έχει

ανάγκη από τουλάχιστον 512ΜΒ µνήµης ανά πυρήνα και πολλές εξαρτήσεις

(=µεγάλες ανάγκες επικοινωνίας) ϑα ανατεθεί στο παράδειγµά µας σε έναν από

τους πόρους fast1,fast2. Αντίθετα µια εργασία µε λίγες εξαρτήσεις και ίδιες

απαιτήσεις µνήµης ϑα ανατεθεί κατά πάσα πιθανότητα στον πόρο medium1

(είτε σε δύο οποιουσδήποτε πυρήνες αυτού του πόρου, είτε και σε τρεις ή τέσ-

σερις). Το ακριβές ταίριασµα γίνεται µε µια διανυσµατική τεχνική παρόµοια

µε αυτήν του 1.

Ειδικότερα, για κάθε πόρο i κατασκευάζεται το διάνυσµα χαρακτηριστι-

κών Ci = (scpu, ccpu, cmem, snet) όπου:

• scpu η ταχύτητα χρονισµού του πιο αργού επεξεργαστή στον πόρο, σε

MHz.
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• ccpu ο αριθµός των επεξεργαστών

• cmem η διαθέσιµη µνήµη RAM

• snet η ταχύτητα διασύνδεσης των επεξεργαστών : 0,5,10,20 για Ethernet

10,100,1000MBps και Myrinet αντίστοιχα.

Αντίστοιχα για κάθε εργασία κατασκευάζεται το διάνυσµα απαιτήσεων R =

(rcpu, rmem, rcomm) όπου:

• rcpu η απαίτηση επεξεργαστικής ισχύος (προσδιορίζεται από το χρήστη

και έχει τιµή 0,1,2 ή 4)

• rmem η απαίτηση µνήµης ανά πυρήνα σε ΜΒ

• rcomm η απαίτηση επικοινωνίας, που ισούται µε τον αριθµό των ε-

ξαρτήσεων όπως προσδιορίζεται αυτόµατα από την ανάλυση του ϕωλια-

σµένου ϐρόχου.

Στο πρώτο στάδιο του ταιριάσµατος, αποκλείονται εκείνοι οι πόροι για τους

οποίους ισχύει smem < rmem . Στο δεύτερο στάδιο, υπολογίζεται για κάθε

πόρο i η ευκλείδια απόσταση ανάµεσα στα διανύσµατα (scpu × ccpu, scomm)

και (rcpu, rcomm) και επιλέγεται ο πόρος για τον οποίο η απόσταση είναι ε-

λάχιστη. Αν ϐέβαια οποιοδήποτε από τα rcpu, rcomm είναι µηδέν (ο χρήστης

αδιαφορεί για την ταχύτητα εκτέλεσης ή δεν υπάρχουν εξαρτήσεις), η αντίστοι-

χη συνιστώσα αγνοείται κατά το ταίριασµα. Κάποιες πρώτες δοκιµές του αλγο-

ϱίθµου ταιριάσµατος δείχνουν ότι σαφέστατα επιδέχεται πολλών ϐελτιώσεων,

αλλά τουλάχιστον είναι λειτουργικός και το ταίριασµα µολονότι µη ϐέλτιστο

δεν είναι ούτε και χείριστο στις περισσότερες περιπτώσεις.

4.4 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε συνοπτικά το Cronus/G, µια υπηρεσία

πλέγµατος που ϐασίζεται στο Cronus για να εξασφαλίζει εκτέλεση οµοιόµορ-

ϕων ϕωλιασµένων ϐρόχων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ποιότητας υπη-

ϱεσίας. Η παρουσίαση ήταν αναγκαστικά συνοπτική, γιατί το Cronus/G σαν

υλοποίηση ϐρίσκεται περισσότερο στο στάδιο proof of concept για λόγους χρο-

νικών και υλικών περιορισµών. Οι επεκτάσεις που απαιτούνται προκειµένου

το Cronus/G να γίνει µια πλήρως λειτουργική υπηρεσία πλέγµατος περιλαµ-

ϐάνουν :
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• Βελτιώσεις στην παρεχόµενη ασφάλεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την α-

µοιβαία αυθεντικοποίηση των υπηρεσιών Cronus/G όταν συνενώνονται

σε οµοσπονδία.

• Βελτιώσεις στην οντολογία χαρακτηριστικών/απαιτήσεων και στον αλ-

γόριθµο ταιριάσµατος. Για παράδειγµα στην τρέχουσα έκδοση του Cro-

nus/G υπάρχει η υπόρρητη παραδοχή ότι όλοι ο υπολογιστικοί πόροι

ακολουθούν την αρχιτεκτονική i386, κάτι που ϕυσικά δεν ισχύει σε ένα

ϱεαλιστικό πλέγµα. Επιπλέον ο τρέχων αλγόριθµος ταιριάσµατος είναι

ξεκάθαρα πολύ απλοϊκός και απαιτεί εισαγωγή πληροφοριών χαµηλού

επιπέδου από το χρήστη.

• Αξιοποίηση των µετρικών που παράγει η εκτέλεση του Cronus, για µε-

γάλης κλίµακας στατιστική ανάλυση των επιδόσεων κάθε πόρου στην

οµοσπονδία.

Ωστόσο ακόµα και στην παρούσα του µορφή, το Cronus/G δείχνει ότι η

αποκεντρωµένη προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα του ενδιάµεσου λογισµικού

διευκολύνει πολύ την υλοποίηση εγγυήσεων ποιότητας υπηρεσίας στο πλέγ-

µα, κι αυτό γιατί πυρήνας της ευελιξίας του είναι η δυνατότητα του SDS να

προσαρµόζεται δυναµικά στον αριθµό των επεξεργαστών χωρίς µετατροπή του

παράλληλου κώδικα.

118



Σχήµα 4.1: Στοίβα Cronus/G
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Σχήµα 4.2: ∆ιάγραµµα ακολουθίας τυπικής χρήσης του Cronus/G

120



Κεφάλαιο 5

Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο 1 διατυπώσαµε τρεις ϐασικές ϑέσεις. Αυτές ήταν οι ακόλουθες :

1. Η εξασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσίας στο πλέγµα απαιτεί υποστήριξη σε

όλα τα επίπεδα, π.χ. απαιτεί τελικό κώδικα που να διευκολύνει τη

µέτρηση των επιδόσεών του και ενδιάµεσο λογισµικό που να «αντιλαµ-

ϐάνεται» και να αξιοποιεί αυτές τις µετρήσεις.

2. Οι τεχνικές που ϐασίζονται στη χορογραφία είναι πιο κατάλληλες για

το πλέγµα (και γενικά για τα χαλαρά συνδεδεµένα συστήµατα) από τις

τεχνικές που ϐασίζονται στην ενορχήστρωση, λόγω -κυρίως- του ότι εν-

δογενώς εστιάζουν σε ϱόλους και όχι σε συγκεκριµένες οντότητες.

3. Η υλοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής σε ένα ϱεαλιστικό (όχι αναγκαστικά

παραγωγικού επιπέδου) σύστηµα δίνει πολύ καλύτερα δεδοµένα για την

εγκυρότητα της τεχνικής απ΄ ό,τι η εξοµοίωση ή η ϑεωρητική ανάλυση,

γιατί οι τελευταίες τείνουν να αγνοούν πρακτικές λεπτοµέρειες οι οποίες

συχνά αποδεικνύονται καίριας σηµασίας.

Η ϑέση 1 επιβεβαιώνεται από το κεφάλαιο 2 (η µέτρηση της απόστασης

είναι αδύνατο να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή από το

ενδιάµεσο λογισµικό του χρόνου στον οποίο λαµβάνεται ή αποστέλλεται ένα

µήνυµα) και από το κεφάλαιο 4 (η ανάθεση του προβλήµατος σε µια συστοι-

χία αποκλειστικά µε κριτήρια επιδόσεων καθίσταται δυνατή επειδή το σχήµα

χρονοδροµολόγησης του Cronus λαµβάνει τον αριθµό επεξεργαστών σαν πα-

ϱάµετρο του χρόνου εκτέλεσης).

Η ϑέση 2 είναι µάλλον προφανής : και οι δύο προτεινόµενοι αλγόριθµοι

εµφανίζουν πολύ καλύτερες επιδόσεις και κλιµακωσιµότητα απ΄ ό,τι οι εναλλα-
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κτικές, κεντροποιηµένες λύσεις (ενεργητική µέτρηση της απόστασης και tiling

αντίστοιχα).

Το γεγονός ότι το Cronus πετυχαίνει επιτάχυνση (και όχι επιβράδυνση) του

παράλληλου κώδικα σε σχέση µε τον ακολουθιακό µόνο και µόνο λόγω πα-

ϱαγόντων που ϑεωρητικά δε λαµβάνονται υπόψη (όπως η ϐελτιστοποίηση των

υπολογισµών που αφορούν αποκλειστικά τη χρονοδροµολόγηση, υπολογισµοί

που κανονικά ϑεωρούνται αµελητέοι) αποτελεί κατά την άποψη του γράφον-

τος το πιο ισχυρό στοιχείο υπέρ της ϑέσης 3. Φαίνεται πως η πολυπλοκότητα

των υπολογιστικών συστηµάτων (και δη των κατανεµηµένων) είναι πολύ µε-

γάλη για να περιγραφεί επαρκώς από τα υπάρχοντα ϑεωρητικά µοντέλα και

τις υπάρχουσες τεχνικές εξοµοίωσης. Αυτό είναι αδιαµφισβήτητα ένα κενό

που ϑα πρέπει να καλύψει η µελλοντική έρευνα. Ως τότε, πλατφόρµες σαν το

sp2p που επιτρέπουν ταχεία ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρµογών ϑα αποτελούν

αναπόσπαστο κοµµάτι της έρευνας πάνω σε αυτά τα συστήµατα.
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