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Introducció

Com a conseqüència del ràpid desenvolupament d’Internet, la programació

distribuïda s’està fent ràpidament popular dia a dia. Internet proveeix els pri-

mers mecanismes bàsics per a una infraestructura global per a les aplicacions

distribuïdes, un espai de noms global (basat en els URL) i protocols de comu-

nicació globals (TCP/IP). La majoria de plataformes de sistemes distribuïts pre-

nen aquesta base per poder implementar diferents models d’aplicacions i dels

seus usos.

D’altra banda, quan generalitzem en el concepte de concurrència, com a ha-

bilitat d’executar múltiples activitats en paral·lel o simultànies, introduïm

diferents tipus de programació com la paral·lela, la distribuïda i la de memò-

ria compartida el conjunt de les quals (el denominarem programació concur-

rent) s’aplica més o menys a diferents sistemes distribuïts segons l’àmbit

d’aplicació.

Quan examinem la programació concurrent, ens adonem de la seva importàn-

cia actual i de la prospecció de futur que té, sigui des del desenvolupament

d’Internet i les seves aplicacions, o des del nou maquinari de les CPU (per

exemple en la forma de multicores), que ens introduirà la programació concur-

rent com un element bàsic per a tot desenvolupador d’aplicacions.

Els ambients on es desenvolupa la programació concurrent, sigui avui o en un

futur pròxim, s’estan incrementant gradualment, des de les ja esmentades

CPU multicore, i les targetes gràfiques amb els seus processadors concurrents (i

en aquest sentit el camp del programari en la programació de videojocs), a les

xarxes sense fil i/o xarxes de sensors treballant cooperativament, passant per

les aplicacions a nivell Internet, amb els sistemes de compartició d’informació

basats en mecanismes peer-to-peer (P2P).

També són aplicables als diferents àmbits d’aplicació, tant si són científics (prin-

cipalment amb computació en clúster, Grid, o mitjançant maquinari de màqui-

nes paral·leles o supercomputació) com ambients empresarials mitjançant

diferents arquitectures per capes, i/o basades en components o invocació remota

d’objectes, mitjançant les diferents arquitectures de programari empresarials.

L’evolució dels sistemes distribuïts en els diferents models d’arquitectures ha

creat un gran conjunt de possibilitats per a la programació concurrent que ha

fet sorgir un gran nombre de paradigmes de programació.

file:///N:\_Nova_estructura\Grup_UOC\Masters_oficials_CAT\M2_Programari_lliure\Ampliacio_xarxes_computadors\Edicio\E\Original\M3\Docs\threeminutes1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/WS-%2A
http://en.wikipedia.org/wiki/WS-%2A
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Entenem aquests paradigmes com a classes d’algoritmes que ens permeten so-

lucionar diferents problemes però disposant d’una mateixa estructura de con-

trol o concepció base.

Cadascun d’aquests paradigmes està millor o pitjor adaptat als diferents ambi-

ents distribuïts i/o paral·lels, o més o menys especialitzat en arquitectures de

sistema concretes.

En aquest capítol pretenem observar els diferents paradigmes, així com tenir

els conceptes teòrics i pràctics dels diferents ambients de programació per als

sistemes concurrents (distribuïts i/o paral·lels). També pretenem fer diferents

consideracions de prestacions que hem de tenir en compte en la implementa-

ció de les solucions segons els models d’arquitectures, d’interacció (comunica-

cions) o de paradigmes de programació utilitzats.

Especialment, un objectiu és examinar les diferents tècniques utilitzades en els

diferents ambients distribuïts, tant si són computacions de tipus distribuït, pa-

ral·lel com Grid. Donarem detalls sobre les diferències de cada tipus de com-

putació –distribuït, paral·lel, Grid– o de memòria compartida (shared memory)–,

però no entrarem en el debat, ja que no hi ha un consens ampli en la comu-

nitat científica. Avui en dia cada vegada es difuminen més les diferències, i en

molts casos la construcció d’un sistema distribuït (i/o paral·lel) comporta l’ús

d’un o més models de computació, cosa que ens porta a models híbrids depe-

nent de l’àmbit de l’aplicació.

En aquest sentit, considerem la programació de tipus multithread, paral·lela i

distribuïda com l’àmbit d’estudi d’aquest mòdul, per proporcionar bases per

al disseny i implementació de les aplicacions dins de l’àmbit dels sistemes dis-

tribuïts.
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Objectius

Els objectius que ha d’aconseguir l’estudiant en aquest mòdul didàctic són els

següents:

1. Conèixer els conceptes bàsics de la programació concurrent, distribuïda i

paral·lela.

2. Conèixer diferents classificacions d’arquitectures dels sistemes distribuïts.

3. Conèixer els models d’interacció en els sistemes distribuïts.

4. Conèixer els diferents paradigmes de programació utilitzats en els sistemes

distribuïts.

5. Conèixer els detalls d’algunes de les tècniques de programació.

6. Conèixer com adequar cada paradigma de programació a l’ús o tipus d’apli-

cació desitjat.

7. Conèixer com aplicar consideracions de prestacions per a augmentar el

rendiment dels sistemes distribuïts.
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1. Conceptes i definicions

La programació a què estem més acostumats, la seqüencial, en els seus inicis

va estar fortament influïda per les arquitectures de processador únic. Aquestes

arquitectures presentaven les característiques bàsiques següents:

• Un únic processador (CPU).

• Els programes i les dades estan emmagatzemats en memòria RAM.

• Els processadors es dediquen bàsicament a obtenir un determinat flux

d’instruccions des de la RAM executant una instrucció per unitat de temps.

En aquest sentit, els programes seqüencials són totalment ordenats, és a dir,

ens indiquen en quin ordre seran executades les instruccions.

Volem esmentar una particularitat important: els programes seqüencials són

deterministes. Mitjançant una mateixa seqüència de dades d’entrada, s’execu-

tarà la mateixa seqüència d’instruccions i es produirà el mateix resultat (llevat

d’errors d’execució deguts a causes externes). Aquesta afirmació no és certa per

a la programació concurrent.

La programació concurrent ens permet desenvolupar aplicacions que poden

executar múltiples activitats de forma paral·lela o alterna.

La programació concurrent és necessària per diverses raons:

• Es guanya en processament, sia en maquinari multiprocessador o bé en un

conjunt donat de computadors mitjançant l’obtenció de guanys en recur-

sos, en capacitat de còmput, memòria, recursos d’emmagatzematge, etc.

• Incrementa el throughput de les aplicacions (encavalcament E/S amb còmput).

• Incrementa la resposta de les aplicacions cap a l’usuari, és a dir, poder aten-

dre aquestes peticions davant el còmput simultani i permetre als usuaris i

a computadors col·laborar en la solució d’un problema amb les capacitats

extres.

• És una estructura més apropiada per a programes que controlen múltiples

activitats i gestionen múltiples esdeveniments a fi de capturar l’estructura

lògica d’un problema.

• Dóna un suport específic als sistemes distribuïts (com analitzarem més en-

davant). En particular, com a possibilitat d’enllaçar i fer treballar conjun-

tament dispositius físicament independents.
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Un altre punt amb certa controvèrsia, ja que no hi ha un acord específic, són

les diferències entre els termes de programació concurrent, distribuïda, pa-

ral·lela i multithread. Totes aquestes arquitectures són usades més o menys en

la construcció de sistemes distribuïts i/o paral·lels. En aquest material usarem

la paraula programació concurrent com a marc global dels diferents tipus de pro-

gramació –distribuïda, paral·lela i multithread–, tendència que és habitual en la

literatura del camp distribuït.

Tot i així, hi ha una sèrie de diferències que cal puntualitzar:

• Concurrència enfront de paral·lelisme: en paral·lelisme hi ha processament

de còmput altern físicament, mentre que en concurrència el còmput és al-

tern lògicament. Això és així perquè el paral·lelisme implica l’existència de

múltiples elements de processament (o bé CPU, o bé computadors sencers)

amb funcionament independent, mentre que la concurrència no implica

necessàriament que existeixin múltiples elements de processament, ja que

pot ser simulada mitjançant les capacitats de multiprocessament del siste-

ma operatiu sobre la CPU. Un cas típic és la programació multithread, en la

qual hi ha múltiples fils d’execució en una mateixa aplicació compartint

memòria; aquesta execució pot ser paral·lela si s’executa en una màquina

multiprocessador, o simplement concurrent lògicament si s’executa en un

sol processador. Tot i haver-hi aquestes diferències, a la pràctica les matei-

xes tècniques són aplicables a ambdós tipus de sistemes.

• La paraula paral·lelisme se sol associar amb connotacions d’altes prestaci-

ons en còmput científic en una determinada plataforma maquinari, habi-

tualment en supercomputadors, encara que cada vegada es desplaça més a

plataformes basades en clústers locals (computadors enllaçats per xarxes de

propòsit general, o bé xarxes d’alta velocitat optimitzades per a processa-

ment paral·lel). Típicament aquests computadors estan físicament en un

mateix armari o sala de còmput.

• La paraula distribuït típicament s’ha referit a aplicacions que s’executen en

múltiples computadors (normalment s’implica ademas heterogeneïtat de

recursos) que no tenien per què estar físicament en un mateix espai. Aquest

terme també "relaxa" el seu significat a causa de l’extensió dels models pa-

ral·lels a ambients com multiclúster (múltiples clústers enllaçats), o Grid,

que tot i que generalment es consideren paral·lels s’apropen més als siste-

mes distribuïts.

• En general aquests termes són àmpliament difosos i són usats en diferents

comunitats amb significats diferents, encara que les distincions tendeixen

a desaparèixer, en especial quan es consideren cada vegada sistemes més

potents de multiprocessament en sobretaula, i la fusió de sistemes paral·lels

i distribuïts augmenta amb entorns com Grid. En la majoria dels casos ac-

tuals, en general s’arriba a sistemes híbrids on s’integren els tres tipus de

programació (o de sistemes) per a resoldre un problema determinat.
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Així mateix, podem partir d’una definició de sistema distribuït de computació

com:

La majoria de sistemes distribuïts operen sobre xarxes de computadors, però

també es pot construir un sistema distribuït que tingui els seus elements fun-

cionant en un computador simple de tipus multitasca.

Com hem esmentat, a més d’alguns esquemes clàssics de sistema distribuït ba-

sats únicament en xarxes, també es poden incloure avui dia els computadors

paral·lels, i especialment els servidors en clúster, a més d’altres ambients com

les xarxes sense fil o wireless, i les xarxes de sensors. D’altra banda, com hem

vist en mòduls anteriors, la computació Grid coordina recursos que no estan

subjectes a control centralitzat i usa protocols i interfícies oberts, de propòsit

general per a proporcionar diferents serveis.

Un dels paràmetres més interessants a l’hora d’enfocar la programació concur-

rent sobre un determinat sistema distribuït és conèixer els diferents estils ar-

quitectònics en què es basa, així com el seu model d’interacció i organització

interna dels components. Anirem desenvolupant totes aquestes qüestions en

les següents seccions del mòdul.

En aquesta primera secció del mòdul, examinarem les formes en les quals es

presenten les plataformes de programació concurrent, així com casos especí-

fics d’ús de la programació concurrent en l’àmbit científic. Finalment, obser-

varem quin suport ens ofereix per a la construcció i el tractament de les

problemàtiques dels sistemes distribuïts.

1.1. Ambients de computació concurrent

En la programació concurrent, els llenguatges solen usar construccions espe-

cífiques per a la concurrència. Aquestes poden comportar diferents suports a:

multithread, per a computació distribuïda, pas de missatges, ús de recursos

compartits, etc.

En el cas de la programació concurrent, s’usen diferents aproximacions per al

desenvolupament de l’entorn de programació:

• API de desenvolupament: normalment com a sèrie de biblioteques afegides

a un llenguatge específic (en principi sense suport concurrent). Aquestes

biblioteques donen el suport necessari al llenguatge per a la implementació

de diferents paradigmes de programació. 

Una col·lecció d’elements de còmput autònoms, executant-se en un o

més computadors, enllaçats per una xarxa d’interconnexió, i suportats

per diferents tipus de comunicacions que permeten observar la col·lec-

ció com un sistema integrat.
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A vegades les biblioteques poden portar alguna sèrie de serveis addicio-

nals o utilitats que permeten la gestió dels sistemes distribuïts i/o pa-

ral·lels creats, o certes modificacions en els compiladors per al suport

necessari (com TBB, OpenMP, HPF, UPC). També es podrien esmentar

les biblioteques de sòcols o sockets per a comunicacions bàsiques TCP/IP, o

bé les API per a diferents llenguatges per al suport del paradigma de ser-

veis web (web services). En alguns casos d’última generació, les API han

estat integrades a l’especificació del llenguatge; per exemple, Java i C#

tenen suport multithread natiu, així com pas de missatges i invocació re-

mota d’objectes, entre d’altres.

• Middleware: és una capa de programari distribuïda que se situa sobre el sis-

tema operatiu (de xarxa) i abans de la capa d’aplicació, abstraient l’hete-

rogeneïtat de l’entorn. Normalment proveeix un entorn distribuït

integrat amb l’objectiu de simplificar la tasca de programació i gestió de

les aplicacions distribuïdes, i generalment proporciona una sèrie de ser-

veis de valor afegit, com serveis de noms, transaccions, etc. com a meca-

nismes per a facilitar el desenvolupament d’aplicacions distribuïdes.

L’objectiu principal és la integració i interoperabilitat de les aplicacions i

els serveis executant-se en plataformes heterogènies i/o dispositius de co-

municacions. 

Com a exemples basats en diferents paradigmes, podem esmentar casos

com CORBA, DCOM i RMI, que ofereixen models de programació d’alt ni-

vell. O en altres casos com SOAP (en serveis web), es pot considerar un altre

middleware (basat en XML) que permet a les aplicacions intercanviar dades

estructurades i tipificades en la web. Altres exemples de diversos models

podrien ser Jini, JavaSpaces, Enterprise JavaBeans (EJBs), i els MOM

(message oriented middleware).

• Llenguatges específics: en alguns casos, sobretot en diferents treballs d’in-

vestigació, s’han desenvolupat llenguatges de programació en els quals la

concurrència té un paper important, o han estat pensats directament per a

suportar tasques concurrents. 

1.2. Còmput científic

La constant evolució del còmput d’altes prestacions ha permès que el seu ús

s’estengui a un ampli rang de camps d’aplicació tant científics com comerci-

als. El constant avenç en el maquinari disponible (unit a la reducció en el seu

cost) i la millora dels paradigmes de programació han permès disposar d’en-

torns molt flexibles per a atacar alguns dels grans problemes de còmput abans

inabordables.

Biblioteques afegides 
a un llenguatge específic 

Un exemple típic són les bibli-
oteques de threads com POSIX 
(Pthreads) per al suport afegit 
de tipus multithreading. O API 
de pas de missatges com MPI o 
PVM. 

Exemples de llenguatges 
específics 

Podem esmentar alguns exem-
ples dels més coneguts com: 
ADA, Eiffel, Erlang Limbo, 
Linda, Occam.
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La computació paral·lela i/o distribuïda d’altes prestacions té també unes implica-

cions econòmiques i socials importants. Els seus avenços es reflecteixen sovint en

la competició industrial per a produir millors productes, i en alguns camps cien-

tífics com la biologia, química i medicina, per al bé social comú de comprendre

millor els mecanismes de malalties, drogues i medicaments. També s’ha iniciat el

camí per a grans fites futures com l’exploració del coneixement dels mecanismes

de l’ADN humà, l’anàlisi de l’estructura de proteïnes i altres camps com la predic-

ció de desastres naturals com terratrèmols, inundacions, etc. La situació actual i

les possibles millores en el còmput d’altes prestacions ens obre tota una nova sèrie

de camins per a la ciència, l’economia, les ciències socials...

Al camp ja clàssic –en aquesta aproximació– de la supercomputació, s’hi ha

afegit (dins del món científic) en les ultimes dècades la computació distribuï-

da, que ha posat a disposició d’un gran nombre d’institucions acadèmiques i

comercials les capacitats de còmput d’altes prestacions. I en particular les so-

lucions de còmput basades en clústers d’ordinadors personals o servidors op-

timitzats, àmpliament disponibles perquè són solucions de baix cost.

La majoria de les vegades aquests avenços de computació s’han degut única-

ment a l’avenç en la tecnologia del maquinari i el programari de sistemes ha

quedat relegat a un segon terme, tant si es tracta del mateix sistema operatiu

com dels paradigmes de programació usats.

En l’última dècada, l’aparició d’implementacions dels paradigmes de pas de

missatges per a la programació d’altes prestacions, com els entorns de PVM i

MPI, ha permès incorporar aquesta programació a tota la gamma d’entorns de

maquinari disponibles, des de les solucions basades en supercomputació fins

a les més modestes basades en clústers de mida variada (en nombre i capacitat

de les màquines que formen els seus nodes). També recentment, la disposició

de màquines de sobretaula amb multicore ha portat a l’escenari els paradigmes de

programació per a memòria compartida, en especial els models de multithreading

(multifil), i diverses implementacions com els threads POSIX, Intel TBB o variaci-

ons de llenguatges específics com OpenMP.

Aquestes agrupacions de paradigmes, tant per pas de missatges com de memò-

ria compartida, han permès atacar la resolució de diversos problemes que s’im-

plementen millor en un mètode o en un altre, o amb aproximacions híbrides

mitjançant clústers amb nodes distribuïts, on aquests són multiprocessador o

multicore.

Tant en un cas com en l’altre cal tenir en compte que, per a obtenir les ca-

pacitats de còmput que esperem d’aquests entorns, cal assegurar que les

aplicacions han estat dissenyades correctament i que les seves prestacions

són satisfactòries. En el cas científic, especialment en el cas d’altes presta-

cions, això implica que les tasques del desenvolupador no acaben amb apli-

cacions lliures d’errors funcionals, sinó que és necessari analitzar-ne les

prestacions i fer-ne una sintonització adequada per a assolir els índexs es-

Figura 1. Un supercomputador basat en clúster
amb 10.240 processadors

Nota

PVM i MPI són exemples d'API 
basades en paradigmes de pa-
gament de missatges. Els 
threads POSIX, Intel TBB, i 
OpenMP són casos de paradig-
ma de memòria compartida.
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perats de rendiment. Un cicle de vida típic del desenvolupament en aquest

àmbit podria ser:

Figura 2

Sia com a evolució lògica, o a causa de la necessitat d’abordar problemes amb

més requisits de còmput, en els últims temps s’ha complementat l’evolució en el

maquinari amb l’anàlisi de prestacions dels entorns programari per a intentar ex-

treure’n els màxims pics de còmput, o els millors rendiments de la relació còm-

put/prestacions presents en els paradigmes de pas de missatges, o la millor

eficiència de cores o processadors en paradigmes de memòria compartida, o bé

per a augmentar l’escalabilitat maquinari/programari de la solució emprada.

Per desgràcia, complir aquests requeriments en les aplicacions distribuïdes/pa-

ral·leles no és fàcil. Les raons d’aquestes limitacions de les aplicacions (i dels

seus desenvolupadors) estan en les complexes interaccions que les aplicacions

suporten amb el sistema físic on s’executen, el programari de sistema (operatiu

i biblioteques), les interfícies de programació usades (cada vegada de nivell

més alt) i els algoritmes implementats.

Comprendre totes aquestes interaccions, i com millorar-les, és crucial per a op-

timitzar les prestacions que puguem obtenir de les aplicacions, amb la qual

cosa aconseguirem una millor utilització i productivitat dels recursos maqui-

nari disponibles, per a maximitzar les prestacions dels sistemes disponibles.

1.3. Suport de la programació concurrent als sistemes distribuïts

En general, la programació concurrent s’usa en la computació distribuïda per

a donar solució als diferents problemes que apareixen en la concepció de sis-

temes distribuïts de còmput:

• Heterogeneïtat: l’accés a serveis o l’execució d’aplicacions comporta una

gran heterogeneïtat en computadors i xarxes que s’aplica des de les matei-
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xes xarxes al maquinari del computador, als sistemes operatius i als llen-

guatges de programació que es poden trobar en el sistema final.

• Tolerància a fallades: com a habilitat de recuperar el sistema des de falla-

des dels seus components sense perdre l’estabilitat del sistema.

• Alta disponibilitat: reducció al mínim el temps de parada d’un sistema,

quan aquest s’està reconfigurant o ajustant, de manera que es minimitzi el

temps que no està disponible per als seus clients.

• Contínua disponibilitat: capacitat de proporcionar servei de manera in-

terrompuda.

• Recuperabilitat: capacitat de recuperar-se de les fallades reactivant els ele-

ments del sistema, i incorporar-los de nou després de les fallades.

• Consistència: habilitat per a coordinar múltiples accions en múltiples ele-

ments, en presència de concurrència i fallades. En certa manera, es pot veu-

re com una comparació a un sistema no distribuït, i com aconseguir

comportar-se com aquest.

• Escalabilitat: habilitat perquè el sistema se segueixi comportant correcta-

ment malgrat que diferents aspectes del sistema creixin en mida o altres ca-

racterístiques. Podem observar l’escalabilitat des de diferents factors com

augment de capacitat de còmput, de capacitat de xarxa, de nombre de cli-

ents del sistema..., cosa que ens obliga a prendre consideracions de com

aquests canvis afectarien el sistema.

• Seguretat: capacitat de protegir les dades, serveis i recursos davant atacs

d’usuaris malintencionats.

• Privacitat: protecció de la identitat i localització dels usuaris del sistema,

així com els continguts amb dades sensibles d’usos no autoritzats.

• Prestacions predictibles: garantir que el sistema obté unes prestacions

d’acord amb les expectatives, com per exemple proporció de dades produ-

ïda o tractada, latències controlades en camins crítics, peticions processa-

des per unitat de temps, o d’altres.

• Actualitat de les dades: especialment en sistemes amb restriccions tempo-

rals, assegurar que les accions es duen a terme en els límits temporals per-

tinents, i que es realitzi amb prou sincronització temporal entre els

elements del sistema distribuït.

• Obertura (openness): és la característica que ens permet estendre un sistema

o reimplementar-lo en diferents formes. En el cas distribuït, ho podem veure
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com la facilitat que nous recursos poden ser afegits al sistema i ser posats a

la seva disposició. En particular, un sistema obert es caracteritza perquè dis-

posa d’interfícies conegudes i publicades, amb mecanismes comuns cone-

guts d’intercomunicació normalment basats en estàndards reconeguts.

Aquests sistemes oberts poden ser construïts des de maquinari i programari

heterogeni provinent de diferents fonts. Però s’ha de complir el seguiment

de les sèries d’estàndards perquè cada element pugui ser provat i verificat de

manera que se’n comprovi l’adequació al sistema i el funcionament correcte.
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2. Classificacions d'arquitectures

Per a la concepció de sistemes concurrents i els seus paradigmes de programació,

cal tenir en compte que tant en el cas distribuït com en el paral·lel els sistemes dis-

posen de múltiples processadors que són capaços de treballar conjuntament en

una o diverses tasques per a resoldre un problema computacional.

Els sistemes distribuïts i paral·lels es poden construir de moltes maneres dife-

rents, i es poden classificar en diferents taxonomies. Presentarem diverses clas-

sificacions basades en diferents conceptes.

2.1. Taxonomia de Flynt

Aquesta és una classificació de sistemes d’arquitectures molt usada en paral·le-

lisme i en còmput científic, però ens serveix per a identificar tipus d’aplicacions

i sistemes en funció dels fluxos d’instruccions (tant si són threads, processos o

tasques) i els recursos disponibles per a executar-los.

Figura 3. Taxonomia de Flynn
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En funció dels conjunts d’instruccions i dades, i davant l’arquitectura seqüen-

cial que denominaríem SISD (single instruction single data), podem classificar

les diferents arquitectures paral·leles (o distribuïdes) en diferents grups: SIMD

(single instruction multiple data), MISD (multiple instruction single data) i MIMD

(multiple instruction multiple data), amb algunes variacions com l’SPMD (single

program multiple data).

• SIMD: un sol flux d’instruccions és aplicat de manera concurrent a múlti-

ples conjunts de dades. En una arquitectura SIMD uns processos homoge-

nis (amb el mateix codi) síncronament executen la mateixa instrucció

sobre les seves dades, o bé la mateixa operació s’aplica sobre uns vectors de

mida fixa o variable. El model és vàlid per a processaments matricials i vec-

torials, i les màquines paral·leles amb processadors vectorials són un exem-

ple d’aquesta categoria.

• MISD: el mateix conjunt de dades és tractat de manera diferent pels proces-

sadors. Són útils en casos en els quals s’hagin de realitzar moltes operacions

diferents sobre el mateix conjunt de dades. A la pràctica no s’han construït

màquines d’aquest tipus per les dificultats en la seva concepció.

• MIMD: paral·lelisme funcional i/o de dades. No només distribuïm dades,

sinó també les tasques a realitzar entre els diferents processadors/nodes. Di-

versos fluxos (possiblement diferents) d’execució són aplicats a diferents

conjunts de dades. Aquesta categoria no és gaire concreta, ja que hi ha una

gran varietat d’arquitectures possibles amb aquestes característiques, inclo-

ent-hi màquines amb diversos processadors vectorials o sistemes de cente-

nars de processadors o bé amb uns quants.

• SPMD: en paral·lelisme de dades, utilitzem el mateix codi amb distribució

de dades. Fem diverses instàncies de les mateixes tasques, cadascuna de les

quals executa el codi de manera independent. L’SPMD es pot veure com

una extensió del SIMD o bé una restricció del MIMD. De vegades se sol trac-

tar més com un paradigma de programació, en el qual el mateix codi és

executat per tots els processadors (o nodes) del sistema, però en l’execució

es poden seguir diferents camins en els diferents processadors.

Aquesta classificació (taxonomia de Flynn) de models d’arquitectures se sol

ampliar per a incloure diverses categories de computadors que no s’ajusten to-

talment a cada un d’aquests models. Una classificació estesa de Flynn podria

ser la següent:

En aquesta classificació (vegeu la figura 4), s’ha estès la clàssica per a incloure

desenvolupaments de màquines amb dissenys arquitectònics concrets (més

relacionats amb màquines paral·leles). En particular, comentarem la inclusió

dels computadors vectorials en la categoria SIMD. Aquestes màquines incor-

poren una CPU clàssica (sota el model von Neumann), però amb vectors com
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a tipus de dades primitiu. Tenim instruccions del repertori que permet operar

sobre tots els components del vector. Aquestes màquines amb un o més pro-

cessadors vectorials (en alguns casos MIMD) són les que clàssicament s’han co-

negut amb la denominació de supercomputadors (en particular els computadors

vectorials del fabricant Cray), encara que algunes de les característiques de

processament vectorial comencen a estar disponibles en les recents arquitec-

tures de processadors de sobretaula (en especial per a procés multimèdia).

Figura 4

2.2. Per control i comunicació

Una altra extensió de les classificacions anteriors dels models d’arquitectures

és la basada en els mecanismes de control i l’organització de l’espai d’adreces,

en el cas de les arquitectures MIMD, les de més àmplia repercussió avui en dia

(i que s’ajusta bé a diferents sistemes distribuïts):

• MIMD amb memòria compartida (shared memory - MIMD) o també deno-

minats multiprocessadors: en aquest model els processadors comparteixen

l’accés a una memòria comuna. Hi ha un únic espai d’adreces de memòria

per a tot el sistema, accessible per a tots els processadors. Els processadors

es comuniquen a través d’aquesta memòria compartida. Els desenvolupa-

dors no s’han de preocupar per la posició actual d’emmagatzemament de

les dades, i tots els processadors tenen el mateix espai d’accés a les dades.

En particular, es pot destacar la denominació comercial de sistemes SMP

(symetric multiprocessing), que es refereix a la combinació de MIMD i memò-

ria (físicament) compartida. Les seves principals limitacions són el nombre

de processadors depenent de la xarxa d’interconnexió. Allò que és habitual
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són sistemes entre 2-4 a 16 processadors, inclosos en una mateixa màqui-

na, encara que diversos fabricants també ofereixen l’opció d’unir diversos

d’aquests sistemes (formant un sistema híbrid) per a formar-ne un de més

gran i que es coneix com a SPP (scalable parallel Processing) o CLUMP (clusters

of multiprocessors). Com a resum, podem dir que aquestes màquines (SMP i

SPP) ofereixen flexibilitat i programació fàcil (per l’esquema de memòria

compartida) a costa de complexitat addicional en el maquinari.

• Sistemes MIMD amb memòria distribuïda (distributed memory - MIMD) o

també anomenats multicomputadors: en aquest model cada processador

executa un conjunt separat d’instruccions sobre les seves pròpies dades lo-

cals. La memòria, no centralitzada, està distribuïda entre els processadors

(o nodes) del sistema, cada un dels quals té la seva pròpia memòria local,

on resideix el seu propi programa i les dades associades. Els processadors

no comparteixen l’espai d’adreces de memòria. Una xarxa d’interconnexió

connecta els processadors (i les seves memòries locals) usats per a l’inter-

canvi de missatges entre els processadors mitjançant enllaços (links) de co-

municació. Els processadors intercanvien dades entre les seves memòries

quan es demana el valor de variables remotes. També podem observar sub-

divisions d’aquest model MIMD de memòria distribuïda: 

a) una extensió natural d’aquest model seria l’ús d’una xarxa de computadors

(evidentment amb una latència més gran que la que presenta una xarxa d’in-

terconnexió dedicada en una màquina paral·lela). En aquest cas, cada node de

la xarxa és en si mateix un computador complet que pot operar fins i tot de

manera autònoma de la resta de nodes. A més, aquests nodes poden estar dis-

tribuïts geogràficament en localitzacions diferents. Aquests sistemes, que se

solen denominar clústers, els analitzarem amb més detall posteriorment; 

b) comercialment, en els sistemes MIMD amb memòria físicament distribuï-

da i xarxa d’interconnexió dedicada especialment dissenyada, és habitual de-

nominar-los sistemes MPP (massive parallel processing). D’altra banda, el

nombre de processadors pot variar des d’uns quants a milers. Normalment els

processadors (d’un sistema MPP) són organitzats formant una certa topologia

(tant física com lògica, com en anell, arbre, malla, hipercub, etc.) i disposen

d’una xarxa d’interconnexió entre ells de baixa latència i gran amplada de

banda.

En aquesta última classificació és necessari diferenciar l’organització de la

memòria, entre l’organització física i la lògica. Podem disposar, per exem-

ple, d’una organització física de memòria distribuïda, però lògicament

compartida. En el cas dels multiprocessadors, podríem realitzar una subdi-

visió més entre sistemes fortament o feblement acoblats.

En un sistema fortament acoblat, el sistema ofereix un mateix temps d’accés a

memòria per a cada processador. Aquest sistema pot ser implementat a través
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d’un gran mòdul únic de memòria, o per un conjunt de mòduls de memòria

de manera que els diferents processadors hi puguin accedir en paral·lel. El

temps d’accés a memòria (a través de la xarxa d’interconnexió comuna) es

manté uniforme per a tots els processadors. Tenim un accés uniforme a me-

mòria (UMA).

En un sistema lleugerament acoblat, el sistema de memòria està repartit entre

els processadors, cadascun dels quals disposa de memòria local. Cada proces-

sador pot accedir a la seva memòria local i a la dels altres processadors, però el

temps d’accés a les memòries no locals és superior a la de la local, i no neces-

sàriament igual en totes. Tenim un accés no uniforme a la memòria (NUMA).

Finalment, en aquesta secció analitzem com a cas que mereix una atenció es-

pecial els clústers que es poden veure com un tipus especial de sistema MIMD

de memòria distribuïda (DM-MIMD), els quals tenen una àmplia repercussió

en el desenvolupament de sistemes d’alta disponibilitat i alta fiabilitat.

2.3. Clústers i Grid

Els clústers són una col·lecció de computadors (no necessàriament homoge-

nis) connectats per xarxa, sia Gigabit o Ethernets de menor velocitat, Fiber

Channel, ATM, o altres tecnologies de xarxa per a treballar concurrentment

en tasques del mateix programa. Un clúster està controlat per una entitat ad-

ministrativa simple (normalment centralitzada) que té el control complet so-

bre cada sistema final. Com a model d’arquitectura són sistemes MIMD de

memòria distribuïda, encara que la interconnexió pot no ser dedicada, i utilit-

zar mecanismes d’interconnexió simples de xarxa local, o fins i tot de vegades

no dedicats exclusivament al conjunt de màquines. Bàsicament, és un model

DM-MIMD, però les comunicacions entre processadors són habitualment di-

verses ordres de magnitud més lentes que les que es produirien en una màqui-

na paral·lela.

Figura 5. Exemple de configuració d'un clúster

Podem utilitzar aquesta combinació (homogènia o heterogènia) de màquines

com a computador paral·lel/distribuït, gràcies a l’existència de paquets progra-

mari que permeten veure el conjunt de nodes disponibles com una màquina
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paral·lela virtual, oferint una opció pràctica, econòmica i popular avui en dia

per a aproximar-se al còmput paral·lel. Alguns dels avantatges que podem tro-

bar en aquests sistemes són els següents:

• Cada màquina del clúster és en si mateixa un sistema complet, utilitzable

per a un ampli rang d’aplicacions d’usuari. Però aquestes aplicacions nor-

malment no consumeixen de manera constant un temps apreciable de

CPU. Una possibilitat és usar les màquines del clúster, aprofitant aquests

temps (o percentatges de temps) morts per a utilitzar-los en les aplicacions

paral·leles, sense que això perjudiqui els usuaris convencionals de les mà-

quines. Això també ens permet diferenciar entre els clústers dedicats (o

no), depenent de l’existència d’usuaris (i per tant de les seves aplicacions),

juntament amb l’execució d’aplicacions paral·leles. Així mateix, també po-

dem diferenciar entre dedicació del clúster a una sola aplicació paral·lela si-

multània en execució o diverses.

• L’augment significatiu de l’existència dels sistemes en xarxa amb un ampli

mercat i la seva comercialització ha fet que el maquinari per a aquests sis-

temes sigui habitual i econòmic, de manera que podem muntar una mà-

quina paral·lela virtual a baix cost. A diferència de les màquines SMP i

altres supercomputadors, és més fàcil aconseguir bones relacions de cost i

prestacions. De fet, bona part dels sistemes actuals d’altes prestacions són

sistemes en clúster, amb xarxes d’interconnexió més o menys dedicades.

• Els podríem situar com una alternativa intermèdia entre els sistemes co-

mercials basats en SMP i MPP. Les seves prestacions van millorant a mesura

que es desenvolupa programari específic per a aprofitar les característiques

dels sistemes en clúster, i s’introdueixen millores en les tecnologies de xar-

xa local i d’abast mitjà.

• La computació en clúster és bastant escalable (en maquinari). És a dir, és

fàcil construir sistemes amb centenars o milers de màquines. Per contra, les

SMP solen estar limitades pel que fa al nombre de processadors. De fet, en

els clústers, la majoria de les vegades la capacitat es veu limitada per les tec-

nologies de xarxa, i les xarxes d’interconnexió han de ser les que puguin

suportar el nombre de màquines que vulguem connectar, sia utilitzant tec-

nologies de xarxa generals (Ethernet, fast o gigaethernet, ATM, etc.), o bé

xarxes d’altes prestacions dedicades (Myrinet, SCI, etc.). A més, els entorns

programari per a clúster ofereixen una gran escalabilitat des de còmput en

petits clústers, com els sistemes de pas de missatges, fins a sistemes de còm-

put connectats a través d’Internet, com amb els sistemes Grid.

• Encara que no és habitual disposar de maquinari tolerant a fallades (com

és el cas d’SMP i supercomputadors), normalment s’incorporen mecanis-

mes programari/maquinari que invaliden (i/o substitueixen per un altre) el

recurs que ha fallat.
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Però també hi ha una sèrie de problemes rellevants a considerar:

• Amb comptades excepcions, el maquinari de xarxa no està dissenyat per al

processament paral·lel. La latència típica és molt alta, i l’amplada de banda

és relativament baixa comparada amb sistemes SMP o supercomputadors.

• El programari sol haver estat dissenyat per a màquines personals. Aquest

és el cas del sistema operatiu, i normalment no ofereix possibilitats de

control (i gestió) de clústers. En aquests casos, és necessari incorporar tota

una sèrie de capes de serveis middleware sobre el sistema operatiu, per a

proporcionar sistemes en clúster que siguin eficaços. En sistemes a major

escala, és necessari incloure tota una sèrie de mecanismes de control i ges-

tió addicionals per a la planificació de tasques o scheduling i monitoratge

dels sistemes, com en els sistemes Grid. En general això comporta que el

programari de sistema sigui més complex, cosa que n’augmenta sensible-

ment la complexitat total, i té una repercussió significativa sobre les pres-

tacions en aquests sistemes.



© FUOC • P07/M2006/02841 24 Programació concurrent

3. Descomposició de problemes

La descomposició dels problemes a resoldre planteja diferents reptes a nivell dis-

tribuït i paral·lel. Les aplicacions distribuïdes i/o paral·leles consisteixen en una o

més tasques que es poden comunicar i cooperar per resoldre un problema.

Les estratègies més comunament usades inclouen:

• Descomposició funcional: es trenca el còmput en diferents subcàlculs, que

es poden realitzar: a) de manera independent; b) en fases separades (imple-

mentant-se en pipeline); c) o amb un determinat patró jeràrquic o de depen-

dències de principi o final entre ells.

• Descomposició geomètrica: el càlcul es descompon en seccions que corres-

ponen a divisions físiques o lògiques del sistema que s’està modelant. Per

a aconseguir un bon balanceig, aquestes seccions han de ser distribuïdes

d’acord amb alguna regla regular o han de ser repartides aleatòriament.

Normalment, és necessari tenir en compte certa ràtio de còmput-comuni-

cació per a realitzar un balanceig més o menys uniforme.

• Descomposició iterativa: es trenca un còmput en el qual una o més opera-

cions són repetidament aplicades a una o més dades, executant simultània-

ment aquestes operacions sobre les dades. En una forma determinística les

dades a processar són fixes, i les mateixes operacions s’apliquen a cada una.

En la forma especulativa, diferents operacions són aplicades simultània-

ment a la mateixa entrada fins que alguna es completi.

Quant a la creació de les aplicacions distribuïdes o paral·leles, basant-se en les

possibles descomposicions, no hi ha una metodologia clarament establerta, ni

fixa, a causa de la forta dependència de les arquitectures de les màquines que

s’usin i dels paradigmes de programació utilitzats en la seva implementació.

3.1. Una metodologia bàsica

Una metodologia simple de creació d’aplicacions paral·leles i/o distribuïdes

pot ser la que estructura el procés de disseny en quatre etapes diferents: parti-

Per descomposició entenem la divisió de les estructures de dades en sub-

estructures que es poden distribuir separadament, o bé una tècnica per

a dividir la computació en computacions menors que poden ser execu-

tades separadament. 
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ció, comunicació, aglomeració i mapping (de vegades aquesta metodologia es

denomina amb l’acrònim PCAM). Les dues primeres etapes s’enfoquen en la

concurrència i l’escalabilitat, i es pretén desenvolupar algoritmes en què pre-

dominin aquestes característiques. En les dues últimes etapes, l’atenció es des-

plaça a la localitat i les prestacions ofertes.

• Partició: el còmput a realitzar i les dades a operar són descompostos en pe-

tites tasques. L’objectiu se centra a detectar oportunitats d’execució con-

current. Per a dissenyar una partició, observem les dades del problema,

determinem particions d’aquestes dades, i finalment s’associa el còmput

amb les dades. Aquesta tècnica es denomina descomposició del domini. Una

aproximació alternativa consisteix en la descomposició funcional, que as-

signa diferents còmputs o fases funcionals a les diferents tasques. Totes

dues són tècniques complementàries que poden ser aplicades a diversos

components o a fases del problema, o bé al mateix problema per a obtenir

algoritmes distribuïts o paral·lels alternatius.

• Comunicació: es determinen les comunicacions necessàries (en forma d’es-

tructures de dades necessàries, protocols i algoritmes), per a coordinar

l’execució de les tasques.

• Aglomeració: les tasques i estructures de comunicació de les dues primeres

fases són analitzades respecte de les prestacions desitjades i els costos d’im-

plementació. Si és necessari, les tasques són combinades en tasques majors,

si amb això s’aconsegueix reduir els costos de comunicació i augmentar les

prestacions.

• Mapping: cada tasca és assignada a un processador/node de manera que

s’intenten satisfer els objectius de maximitzar la utilització del processa-

dor/node, i minimitzar els costos de comunicació. El mapping es pot espe-

cificar de manera estàtica, o es pot determinar en execució mitjançant

mètodes de balanceig de càrrega.

El resultat d’aquesta metodologia, depenent dels paradigmes i les arquitectu-

res físiques, pot ser una aplicació distribuïda i/o paral·lela, amb un mapping es-

tàtic entre tasques i processadors/nodes a l’hora d’iniciar l’aplicació, o bé una

aplicació que crea tasques (i les destrueix) de manera dinàmica, mitjançant tècni-

ques de balanceig de càrrega. Alternativament, també podem utilitzar estratègies

de tipus SPMD que creen exactament una tasca per processador/node, assu-

mint que l’etapa d’aglomeració ja combina les tasques de mapping.

Una de les decisions més significatives en les aplicacions distribuïdes o pa-

ral·leles, com a resultat de les tasques anteriors, és precisament el paradigma

de programació que usarem. Amb cada un dels paradigmes de programació,

ens estem referint a una classe d’algoritmes que té la mateixa estructura de
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control i que pot ser implementada usant un model genèric de programació.

Més endavant veurem en aquest mòdul diferents paradigmes.

3.2. Models de descomposició

En les properes seccions introduirem els models més rellevants usats de pro-

gramació distribuïda/paral·lela. Per als models de programació, remarquem

com solucionen la distribució de codi i la interconnexió entre les unitats

d’execució i les tasques. Qualsevol d’aquests models de programació pot ser

usat per a implementar els paradigmes de programació. Però les prestacions de

cada combinació resultant (paradigma en un determinat model) dependran

del model d’execució subjacent (la combinació de maquinari, xarxa d’inter-

connexió i programari de sistema disponibles).

3.2.1. Memòria compartida

En aquest model els programadors veuen els seus programes com una col·lec-

ció de processos que accedeixen a variables locals i un conjunt de variables

compartides. Cada procés accedeix a les dades compartides mitjançant una

lectura o escriptura asíncrona. Per tant, com que més d’un procés pot realitzar

les operacions d’accés a les mateixes dades compartides en el mateix temps, és

necessari implementar mecanismes per a resoldre els problemes d’exclusions

mútues que es puguin plantejar, mitjançant mecanismes de semàfors o blo-

quejos.

En aquest model el programador veu l’aplicació com una col·lecció de tasques

que normalment són assignades a threads d’execució en forma asíncrona. Els

threads tenen accés a l’espai compartit de memòria amb els mecanismes de

control esmentats abans. Quant als mecanismes de programació que es poden

utilitzar, es poden esmentar les implementacions de threads en diferents ope-

ratius, i els segments de memòria compartida, així com el paral·lelisme implí-

cit en alguns casos. En aquest últim, es desenvolupen aplicacions seqüencials,

on s’insereixen directives que permeten al compilador realitzar distribucions

o paral·lelitzacions de codi en diverses seccions.

OpenMP és una de les implementacions més utilitzades per a programar sota

aquest model en sistemes de tipus SMP (o SH-MIMD). OpenMP (open specifica-

tions for multiprocessing) defineix directives i primitives de biblioteca per a con-

trolar la paral·lelització de bucles i altres seccions d’un codi en llenguatges

com Fortran, C i C++. L’execució es basa en la creació de thread principal, jun-

tament amb la creació de threads esclaus quan s’entra en una secció paral·lela.

En alliberar la secció es reassumeix l’execució seqüencial. OpenMP normal-

ment s’implementa a partir de biblioteques de baix nivell de threads.



© FUOC • P07/M2006/02841 27 Programació concurrent

En OpenMP s’usa un model d’execució paral·lela denominat fork-join, bàsicament

el thread principal, que comença com a únic procés, realitza en un moment de-

terminat una operació fork per crear una regió paral·lela (directives PARALLEL,

END PARALLEL) d’un conjunt de threads, que acaba mitjançant una sincronit-

zació per una operació join, reassumint-se el thread principal seqüencialment,

fins a la següent regió paral·lela. Tot el paral·lelisme d’OpenMP es fa explícit

mitjançant l’ús de directives de compilació que estan integrades al codi font

(Fortran o C/C++).

En cas de sistemes físics paral·lels de tipus híbrid que suportin, per exemple,

nodes SMP en clúster o de tipus SPP, se sol combinar la programació OpenMP

amb altres models com el de pas de missatges.

3.2.2. Paral·lelisme de dades

El paral·lelisme de dades és un paradigma en el qual operacions semblants (o

iguals) són realitzades sobre diversos elements de dades simultàniament, per

mitjà de l’execució alterna en múltiples processadors.

Aquest model és aconsellable per a les aplicacions que realitzen la mateixa

operació sobre diferents elements de dades. La idea principal és explotar la

concurrència que deriva que l’aplicació realitzi les mateixes operacions sobre

múltiples elements de les estructures de dades.

Un programa paral·lel de dades consisteix en una llista de les mateixes opera-

cions a realitzar en una estructura de dades. Llavors, cada operació en cada ele-

ment de dades es pot realitzar en forma d’una tasca independent.

El paral·lelisme de dades és considerat com un paradigma de nivell més alt en

el qual al programador no se li requereix que faci explícites les estructures de

comunicació entre els elements participants. Aquestes són derivades normal-

ment per un compilador que realitza la descomposició del domini de dades, a

partir d’indicacions del programador sobre la partició de les dades. En aquest

sentit, hem de pensar que el programa té una semàntica de programa seqüen-

cial, i només hem de pensar en l’entorn paral·lel per a la selecció de la distri-

bució de les dades tenint en compte l’ajuda del compilador i les possibles

directives que li puguem proporcionar per guiar el procés.

El model de disseny d’aplicacions paral·leles PCAM (esmentat prèviament)

continua essent aplicable, encara que en els llenguatges de paral·lelisme de da-

des es realitza la primera fase directament, per mitjà de construccions implíci-

tes i altres d’explícites proporcionades per l’usuari, amb vista a obtenir una

granularitat fina de computació. Un punt rellevant en aquesta fase és identifi-

car (mitjançant el compilador i l’ajuda proporcionada per l’usuari) particions

amb un grau suficient de concurrència. En el cas del paral·lelisme de dades, les
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restants fases del model de disseny PCAM es poden realitzar de manera pràc-

tica gràcies a directives de compilador d’alt nivell, en lloc de pensar en termes

de comunicacions explícites i operacions de mapping a nodes de còmput.

La conversió del programa així descrit mitjançant estructures de granularitat

fina de còmput i directives a un executable (típicament de tipus SPMD) és un

procés automàtic que realitza el compilador de paral·lelisme de dades. Cal tenir

en compte, però, que el programador ha d’entendre les característiques essencials

d’aquest procés, procurant escriure codi eficient i evitant construccions inefici-

ents. Per exemple, una elecció incorrecta d’algunes directives pot provocar

desbalancejos de càrrega o comunicacions innecessàries. També el compilador

pot fallar en els intents de reconèixer oportunitats per a l’execució concurrent.

Generalment, es pot esperar que un compilador per a paral·lelisme de dades

sigui capaç de generar codi raonablement eficient quan l’estructura de comu-

nicacions sigui local i regular. Programes amb estructures irregulars o comuni-

cacions globals poden tenir problemàtiques significatives quant a les

prestacions obtingudes.

Quant als llenguatges que suporten aquest model, podem esmentar Fortran 90, i

la seva extensió High Performance Fortran, com el més àmpliament utilitzat

per a implementar aquest tipus de paral·lelisme.

3.2.3. Pas de missatges

Aquest és un dels models més àmpliament usat. Els programadors organitzen

els seus programes com una col·lecció de tasques amb variables locals privades

i l’habilitat d’enviar i rebre dades entre tasques per mitjà de l’intercanvi de

missatges. Es defineix pels seus dos atributs bàsics: un espai d’adreces distribuït

i suport únicament al paral·lelisme explícit.

Els missatges poden ser enviats via xarxa o usar memòria compartida si està

disponible. Les comunicacions entre dues tasques ocorren a dues bandes, on

els dos participants han d’invocar una operació. Podem denominar aquestes

comunicacions operacions cooperatives, ja que han de ser realitzades per cada

procés: el que té les dades i el procés que vol accedir a les dades. També en al-

gunes implementacions, hi pot haver comunicacions de tipus one-sided, si és

sol un procés el que invoca l’operació, col·locant tots els paràmetres necessa-

ris, i la sincronització es fa de forma implícita.

Com a avantatges, el pas de missatges permet un enllaç amb el maquinari exis-

tent, ja que es correspon bé amb arquitectures que tinguin una sèrie de pro-

cessadors connectats per una xarxa de comunicacions (sia interconnexió

interna o xarxa cablada). Quant a la funcionalitat, inclou una major expressió

disponible per als algoritmes concurrents, proporcionant control no habitual

en el paral·lelisme de dades, o en models basats en paral·lelisme implícit per
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compilador. Quant a prestacions, especialment en les CPU modernes, el ma-

neig de la jerarquia de memòria és un punt a tenir en compte; en el cas del pas

de missatges deixa al programador la capacitat de tenir un control explícit so-

bre la localitat de les dades.

Per contra, el principal problema del pas de missatges és la responsabilitat que

el model fa recaure en el programador. Aquest ha d’implementar explícita-

ment l’esquema de distribució de dades, les comunicacions entre tasques i la

seva sincronització. En aquests casos, la seva responsabilitat és evitar les de-

pendències de dades, evitar deadlocks i condicions de carrera en les comunica-

cions, així com implementar mecanismes de tolerància a fallades per a les

seves aplicacions.

Com en el pas de missatges disposem de paral·lelisme explícit, és el programa-

dor qui directament controla el flux de les operacions i les dades. El mitjà més

usat per a implementar aquest model de programació és una biblioteca, que

implementa l’API de primitives habitual en entorns de pas de missatges.

Aquestes API de pas de missatges inclouen habitualment:

• Primitives de pas de missatges punt a punt. Des de les típiques operacions

de tramesa i recepció (send i receive), fins a variacions especialitzades

d’aquestes.

• Primitives de sincronització. La més habitual és la primitiva de Barrier, que

implementa un bloqueig a totes (o part de) les tasques de l’aplicació pa-

ral·lela.

• Primitives de comunicacions col·lectives. Diverses tasques participen en un

intercanvi de missatges entre elles.

• Creació estàtica (i/o dinàmica) de grups de tasques dins de l’aplicació, per

a restringir l’àmbit d’aplicació d’algunes primitives. Permet separar con-

ceptualment unes interaccions de les altres dins de l’aplicació.

3.3. Estructures de programació

En la implementació d’aplicacions distribuïdes i paral·leles, solen sorgir una classe

d’estructures comunes (de vegades formalitzades com a patrons de programació)

que ens identifiquen classes d’algoritmes que solucionen diferents problemes sota

les mateixes estructures de control. Sota aquesta estructura s’encapsula una deter-

minada forma de realitzar el control i les comunicacions de l’aplicació.

Hi ha diferents classificacions d’estructures de programació, però un subcon-

junt habitual  és el que tenim a continuació.
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3.3.1. Master-worker

També denominat task-farming, consisteix en dos tipus d’entitats: el master i

els múltiples esclaus. El master és el responsable de descompondre el problema

a computar en diferents treballs més simples (o en subconjunts de dades), els

quals distribueix entre els workers, i finalment recull els resultats parcials per

compondre el resultat final de la computació. Els workers executen un cicle

molt simple: reben un missatge amb el treball, el processen i en retornen el

resultat parcial al master. Usualment, només hi ha comunicació entre el master

i els workers. Un dels paràmetres rellevants d’aquest model és el nombre de

workers utilitzats.

Normalment, aquest model es pot ampliar amb una generalització del treball

a resoldre, com una sèrie de cicles on es repeteix l’esquema bàsic. El master dis-

posa per cada cicle d’una quantitat de treball per realitzar que envia als es-

claus, i aquests el reben, el processen i el retornen al master.

Aquest paradigma en particular té certes característiques: com que són un con-

trol centralitzat (en el master), a més se solen donar cicles bastant semblants

d’execució, la qual cosa permet preveure’n el comportament futur en posteriors

cicles. A més, es poden prendre mesures eficaces de rendiment observant els

nodes, les quantitats de treball enviades, i els temps corresponents al procés

realitzat en els workers, determinant quins són més eficients, o per exemple en

entorns heterogenis quins nodes estan més o menys carregats de manera di-

nàmica, i així adaptar-se de forma dinàmica a aquestes situacions amb dife-

rents tècniques.

3.3.2. SPMD

En el single program multiple data (SPMD), es creen un nombre de tasques idèn-

tiques fixes a l’inici de l’aplicació, i no es permet la creació o destrucció de tas-

ques durant l’execució. Cada tasca executa el mateix codi, però amb diferents

dades. Normalment això significa partir les dades de l’aplicació entre els nodes

(o màquines) disponibles en el sistema que participen en la computació.

Aquest tipus de paral·lelisme també és conegut com a paral·lelisme geomètric,

descomposició per dominis o paral·lelisme de dades.

3.3.3. Pipelining

Aquest paradigma es basa en un aproximació per descomposició funcional, on

cada tasca s’ha de completar abans de començar la següent, en successió. Cada

procés correspon a una etapa del pipeline, i és responsable d’una tasca particu-

lar. Tots els processos són executats concurrentment i el flux de dades es rea-

litza a través de les diferents fases del pipeline, de manera que la sortida d’una
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fase és l’entrada de la següent. Un dels paràmetres rellevants aquí és el nombre

de fases.

Figura 6. Un còmput concurrent en pipeline

3.3.4. Divide and conquer

El problema de computació és dividit en una sèrie de subproblemes, cadascun

dels quals se soluciona independentment i els seus resultats són combinats per

a produir el resultat final. Si el subproblema són instàncies més petites del pro-

blema original, llavors es pot realitzar una descomposició recursiva fins que no

es puguin subdividir més. Normalment, en aquest paradigma són necessàries

operacions de partició (split o fork), computació i unió (join) i treballem amb

dos paràmetres: l’amplada de l’arbre –el grau de cada node– i l’alçària de l’arbre

–el grau de recursivitat–.

3.3.5. Paral·lelisme especulatiu

Si no es pot obtenir paral·lelisme amb algun dels paradigmes anteriors, es poden

realitzar alguns intents de paral·lelització de còmput, a partir d’escollir diferents

algoritmes per a resoldre el mateix problema. El primer a obtenir la solució final

és el que s’escull entre les diferents opcions provades. Una altra possibilitat és si el

problema té dependències de dades complexes; en aquest cas, es pot intentar exe-

cutar de manera optimista, amb una execució especulativa de l’aplicació, amb la

possibilitat de tornar enrere si apareixen problemes d’incoherències o dependèn-

cies no tingudes en compte o previstes que obliguin a desfer còmput realitzat prè-

viament si alguna cosa falla. En cas que encertem, o no apareguin problemes, en

podem incrementar significativament el rendiment.
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4. Models d'interacció

Els diferents paradigmes d’interacció ens proporcionen bases per entendre els

diferents models que sorgeixen en els sistemes distribuïts.

Com hem vist, els estils arquitectònics ens descriuen l’organització lògica dels

components del sistema distribuït. Interrelacionant components i diferents ti-

pus de connectors, podem construir diferents sistemes distribuïts basat en ar-

quitectures:

• Per capes

• Orientades a objectes

• Orientades a dades

• Orientades a esdeveniments

Figura 7. Models de sistemes distribuïts (capes, objectes, dades i esdeveniments)

També podem classificar els sistemes distribuïts en funció de la ubicació, jerar-

quia o relació entre els components.

Un altre punt de consideració en la creació de sistemes distribuïts és que en

molts casos, la mateixa infraestructura de base (API o plataforma) sobre la qual

es desenvolupa el paradigma de programació sol oferir una sèrie de serveis as-

sociats que generalment les aplicacions solen utilitzar com a serveis de base, i

així constitueixen un determinat middleware per al desenvolupament de siste-

mes distribuïts.
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En aquests casos hi ha, entre altres serveis:

• Serveis de noms: permet enllaçar, establint la correspondència entre al-

gun identificador (com el nom) amb l’element, component o objecte re-

querit.

• Serveis de notificació d’esdeveniments: mitjançant serveis de subscripció,

s’envien notificacions d’esdeveniments ocorreguts en el sistema als ele-

ments que s’hagin subscrit a un tipus particular d’esdeveniment, o sobre

aquells que es considerin d’interès general.

• Serveis de cicle de vida: donen facilitats per crear, destruir, copiar o moure

elements en el sistema.

• Serveis de persistència: permeten recuperar de manera eficient elements

guardats, segurament disposant d’un estat previ.

• Serveis de transaccions: suporta serveis que permeten definir i controlar

certes operacions com transaccions (amb les propietats ACID), sincronit-

zant i assegurant la consistència als diferents actors concurrents.

En els apartats següents observem diferents models d’interacció que solen apa-

rèixer en els sistemes distribuïts.

4.1. Client-servidor

En molts dels sistemes distribuïts actuals apareixen sota aquesta denomi-

nació, usant el paradigma de client-servidor i els protocols coneguts com a

remote procedure call (RPC), que són usats normalment per a suportar aquest

paradigma.

La idea bàsica d’aquesta arquitectura és partir el programari d’una aplicació en

un conjunt de serveis, que proporcionen un conjunt d’operacions als seus usua-

ris, i els programes client, que implementen aplicacions i envien les peticions

als serveis per dur a terme les tasques de les aplicacions.

Es pot notar que un determinat sistema pot incloure un o més

d’aquests models, i fins i tot alguns d’ells estan relacionats, ja que en

les tasques del sistema, se solen necessitar un o més models per a re-

alitzar i desenvolupar una determinada funcionalitat. O la mateixa

estructura o organització d’arquitectures afavoreix l’ús d’uns models

o uns altres.
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Figura 8. Model bàsic d'interacció client-servidor

En aquest model d’interacció, els processos d’aplicació no cooperen directa-

ment amb d’altres, però comparteixen dades i coordinen accions interactuant

amb un conjunt comú de servidors, o bé per l’ordre en el qual els programes

d’aplicació són executats.

Trobem aquest model dins de sistemes distribuïts en entorns com ara: sistemes

de fitxers, sistemes de bases de dades, servidors de noms, de temps, de segure-

tat, de correu, de web, i en esquemes més especialitzats com els serveis de còm-

put a Grid.

En aquests sistemes, moltes vegades els serveis es poden instanciar. Normal-

ment, parlarem de servei com un conjunt de servidors que suporta un servei

dau (com els exemples anteriors).

Una qüestió particular a tractar en el model client-servidor són els mecanismes

d’enllaç (binding) entre les aplicacions cap als servidors que proporcionen el

servei.

Diem que es produeix un enllaç quan un procés que necessita interaccionar

amb un servei distribuït s’associa amb un servidor específic que li oferirà la res-

posta a les seves peticions.

Aquest enllaç se sol produir mitjançant un protocol donat entre ambdues

parts, i mitjançant intercanvis de dades que consoliden l’enllaç per a una o

més peticions. En la majoria dels serveis aquest enllaç es pot establir per me-

canismes propis de la definició del servei, però també hi ha mecanismes estàn-

dard en alguns entorns.

Per exemple, els serveis web tenen un mecanisme estàndard d’enllaç. En

aquest model, per a un servei desitjat el sistema client comença buscant en un

espai de noms, en el qual es codifica informació sobre els servidors usant l’es-

tàndard UDDI, i poden ser buscats per a trobar una correspondència exacta, o

per un patró de recerca determinat. Una vegada trobat el servei, l’aplicació en

servei web pot realitzar una connexió inicial usant TCP, i enviar peticions de ser-

vei sobre la connexió mitjançant protocols com SOAP o codificant peticions

HTTP. En tot cas, això és posterior al procés d’enllaç, i es poden determinar

altres formes de comunicació, si les anteriors no resulten eficients, definint

nous protocols, o escollint els més eficients per a una aplicació donada.
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Un altre punt a tenir en compte és la replicació de dades, ja que el sistema pot

decidir tenir més d’una única còpia d’unes dades particulars per a permetre ac-

cessos locals en múltiples localitzacions, o per a incrementar la disponibilitat,

en cas que alguns dels processos servidors no estiguin disponibles o bé per fa-

llades o bé per sobrecàrregues.

Relacionat amb l’anterior, també són útils (o imprescindibles) mecanismes de

caching per a mantenir còpies locals de dades per a un accés ràpid si aquestes

són requerides més vegades. Això permet beneficiar-se de característiques de

les dades com la localitat de la referència, i disminuir l’amplada de banda a la

xarxa per a les peticions o intercanvis de dades. Cal tenir en compte que

aquest tipus de còpia de dades pot estar desactualitzada, i per tant cal incloure

polítiques de validació de les dades abans d’usar-les. En alguns sistemes, es po-

den invalidar dades en cache que estan essent actualitzades, o refrescar-les ex-

plícitament. Per contra, en alguns sistemes, poden decidir esquemes més

simples, en els quals les dades només són actualitzades en certs intervals de

temps.

El mecanisme principal de la interacció en client-servidor són les diferents for-

mes d’RPC usades, sia SOAP en serveis web, CORBA, o derivats semblants en

les plataformes .NET i J2EE.

Des del punt de vista del programador, les tècniques RPC són codificades en

un estil semblant a certs tipus d’aplicacions no distribuïdes.

De fet, en RPC, un procediment crida un procediment remot, i rep una respos-

ta de la mateixa manera que en realitzar una crida local. En aquest sentit, RPC

aporta a la programació distribuïda prou abstracció per a aconseguir una fun-

cionalitat semblant, sense necessitat de codificar cada vegada les comunicaci-

ons necessàries.

Tot i així, hi ha una diferència fonamental en la programació RPC respecte

a les crides locals de procediments, la separació de la definició de la inter-

fície del servei (IDL) i del codi que la implementa. En RPC un servei té dues

parts. La interfície defineix la manera en què el servei serà localitzat (per

nom, per exemple), els tipus de dades que seran usats en llançar peticions,

i les crides de procediments que suporta; a més, mitjançant l’IDL permetrà

generar el codi stub per a client i servidor. Aquest serà l’encarregat en el cli-

ent de preparar els missatges RPC que s’enviaran per xarxa, i l’stub servidor

s’encarregarà de rebre aquesta informació, executar l’operació sol·licitada i

tornar el resultat.

En general, quan es defineix una crida RPC, se segueixen una sèrie de passos:

1) El procés client crida un procediment RPC remot, passant els paràmetres i

esperant resposta.
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2) L’stub client crea un missatge RPC i l’envia al servidor mitjançant el runtime

de comunicacions de la plataforma RPC.

3) L’stub servidor rep el missatge, l’interpreta i crida el procediment sol·licitat

amb els paràmetres.

4) S’executa el procediment remot i s’obté el resultat que l’stub de client pre-

para per tornar al client.

5) L’stub client rep el missatge, l’interpreta i torna al client els resultats, com

si hagués executat una crida local.

Dins de la programació basada en RPC tenim una sèrie de consideracions ex-

tres que el programador ha de prendre en consideració:

• La majoria d’implementacions d’RPC limiten el tipus d’arguments a utilitzar

que es poden passar en les crides a un servidor remot, i en alguns casos fins

i tot hi ha limitacions de mida o de forma en les trameses, o en els accessos

(per exemple, passar com a argument un punter a dades no significarà que

aquestes dades estiguin disponibles en l’espai de memòria remot). En la ma-

joria de casos es passen els paràmetres per còpia, i en algunes implementaci-

ons RPC es limita (o s’elimina) l’ús de punters. En general aquest fet té unes

connotacions importants quant a prestacions en situacions en què es pot

produir una còpia excessiva de dades en les transmissions.

• L’enllaç de procediments, a diferència de les crides locals, pot fallar en

temps d’execució. Es pot donar el cas que procediments que es criden en

un client no obtenen enllaç, quan el servidor arrenca més tard que el client

o senzillament no està disponible per error. Es necessitarà codificar un trac-

tament d’errors o excepcions detalladament per a tenir en compte els di-

versos punts de fallada. És una tasca que el programador haurà de tenir en

compte, i moltes vegades programar basant-se en casos d’ús.

• La serialització (marshalling) de tipus de dades és usada quan els computa-

dors en què s’executen en client i els servidors utilitzen diferents represen-

tacions per a les dades. El propòsit és representar els arguments de crida de

manera que siguin interpretats pel servidor. En general, el concepte de se-

rialització és més ampli, i es refereix a la transformació de la representació

en memòria d’un objecte o tipus de dades per al seu emmagatzemament

o transmissió. Normalment són usats o bé llenguatges de representació de

dades estandarditzats, com l’XML, o API pròpies creades per a resoldre

aquest problema, com per exemple les biblioteques XDR (external data re-

presentation). Els problemes de representació de dades provenen de diver-

ses fonts, principalment del suport del processador (CPU), on pot

representar de manera diferent: l’ordre de bytes dins d’un tipus de dades,

l’alineament usat en memòria per a col·locar la dada, o representacions
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concretes per a tipus concrets com els nombres de punt flotant. O senzi-

llament que un o més tipus de dades no estiguin disponibles (o tinguin di-

ferents mides) en els dos extrems en comunicació. Generalment seran

necessaris dos procediments: en l’extrem emissor, un procés de serialitza-

ció de les dades (de vegades denominat codificació o enpaquetament) a una

representació intermèdia d’ús comú; i un procés, en la recepció de desse-

rialització o unmarshalling (també anomenat desempaquetament o descodi-

ficació), per a retornar la representació intermèdia al sistema destinació.

• En molts casos la programació amb models client-servidor descansa en la uti-

lització d’altres serveis (associats) proporcionats per la implementació del pa-

radigma de client-servidor. Disposa d’uns serveis bàsics que serveixen de

suport, com serveis de noms, de temps, de seguretat, de transaccions...

• En particular, actualment també es disposa d’implementacions de paquets

de gestió de múltiples fils d’execució (multithreading), cosa que permet

combinar el model de client-servidor amb paradigmes de memòria com-

partida, per donar un millor suport concurrent a les múltiples peticions

que pot rebre un servidor, a més de poder accedir a les mateixes dades com-

partides. De fet, avui en dia, la programació multithread és un fet consumat

en la programació de sistemes distribuïts, tant per raons d’augment d’esca-

labilitat i troughput de peticions ateses, com per l’aprofitament dels recursos

locals del computador, en especial en el moment que comencen a estar àm-

pliament disponibles els sistemes multicore amb suport en maquinari per a

disposar de fils realment concurrents i no multiprogramats.

D’altra banda, les interaccions entre client-servidor segueixen diferents mo-

dels de comunicació, principalment basats en mecanismes d’acknowledgment

de missatges.

La idea bàsica és que el client transmetrà la seva petició i esperarà rebre l’ACK

corresponent del servidor, i una vegada aquest resol la seva petició, li retransme-

trà les possibles dades de tornada, i el client acabarà tornant un ACK al servidor.

Es poden realitzar diferents optimitzacions en aquest mecanisme bàsic, depenent

de les transmissions que s’han d’efectuar (depenent d’aquestes i les seves mides,

es poden decidir realitzar en ràfega, o empaquetant-les en una de sola), disminuir

el nombre d’ACK, simplement considerant alguns implícits, o únicament els de

final d’operació. Cal examinar aquestes possibles variacions detalladament, ja que

depenen de l’entorn utilitzat per a definir les possibles problemàtiques amb què

es poden trobar en entorns adversos, per exemple altes latències, talls de canal de

transmissió amb pèrdues de paquets de dades, etc.

En alguns casos, per tolerància de fallades, es poden introduir esquemes mul-

tinivell o jeràrquics en l’esquema client-servidor per a adoptar configuracions

de backup, on hi hagi un o més servidors de backup que ens permetin mantenir
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l’estatus d’un servidor a diversos nivells, cosa que permet substituir aquest per

fallada o mal funcionamient temporal. En aquests casos entre primaris i servi-

dors de backup, se solen duplicar/replicar les operacions realitzades sobre els

servidors primaris.

En l’ús del model d’interacció client-servidor, també cal afegir les connotaci-

ons de stateless i stateful al model de servidor:

• En stateless, en el servidor cada petició rebuda és tractada com una transac-

ció independent, no relacionada amb cap de prèvia. En aquest tipus de dis-

seny, fem responsable d’assegurar l’estat i les seves accions a cada una de

les parts participants, client i servidors. D’altra banda, simplifica el disseny

del servidor perquè no és necessari mantenir les interaccions passades o

preocupar-se per alliberar recursos si hi ha canvis en els clients. Normal-

ment, però, comporta incloure més informació en les peticions, i enviar in-

formació redundant que necessitarà tornar-se a interpretar en cada petició.

Un exemple és el servidor web, on es fan peticions (en URL) que especifi-

quen i identifiquen completament el document demanat i que no reque-

reixen cap context o història de peticions prèvies. A més, la tolerància de

fallades és més senzilla: si un servidor falla, mentre sigui reemplaçat (o re-

cuperat) ràpidament o automàticament, l’efecte és pràcticament no per-

ceptible, ja que el nou servidor pot respondre de manera indiferent a la

petició. D’altra banda, examinant la interacció, el client s’ha de protegir

acuradament de l’estat de les dades rebudes, ja que el servidor únicament

promet que les dades són vàlides en el moment que han estat proporcio-

nades. El client ho ha de tenir en compte per determinar si les dades poden

ser vàlides (o caducades) en un moment posterior, en especial quan es do-

nen condicions de carrera (race conditions). Aquest tipus de disseny no im-

plica necessàriament que no hi hagi cap control d’estat compartit; de fet,

es pot implementar, per exemple, per mecanismes de cache de certes dades.

Únicament el funcionament no ha de requerir ser dependent d’aquesta in-

formació compartida o ha de ser especialment precisa en un moment de-

terminat.

• En el cas stateful, la informació compartida entre client i servidor per-

metria que el client assumís accions locals sota la consideració que les

dades són correctes. En particular, aquest disseny requereix en general

l’ús de mecanismes de bloquejos d’informació i de protocols de sincro-

nització. Per exemple, si un client està modificant dades, s’haurien de

bloquejar aquestes i esperar que finalitzessin les lectures pendents d’al-

tres o escriptures que hagin de finalitzar, modificar llavors les dades, ve-

rificar-les si aquest és el cas, i alliberar el bloqueig. Normalment, es

poden definir diferents polítiques i estratègies en aquests bloquejos, o

col·locar-los directament en exclusions mútues en forma més pessimis-

ta. Les implementacions poden usar mecanismes de baix nivell ocults al

programador, o bé deixar mecanismes disponibles a aquest en forma de
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control de transaccions. Per a tolerància de fallades, és més problemàtic

el seu tractament, perquè si hi ha una caiguda, es perd l’estat volàtil del

servidor. Calen mecanismes de recuperació d’estat basats en històrics/

resums del diàleg amb els clients, o poder avortar operacions en marxa

quan es va produir la pèrdua de servei. A més, els servidors han d’estar

al cas de les fallades en clients per poder reclamar els recursos que han

aportat, per exemple, per mantenir l’estat d’interacció amb els clients

perduts.

Dins del model d’interacció client-servidor, podem trobar diferents en-

torns d’invocació remota, amb mecanismes de codificació binària de les da-

des com CORBA, JavaRMI, DCOM, ONC-RPC, i mecanismes on s’usa

recentment codificacions textuals basades en XML i el transport per HTTP,

com XML-RPC i SOAP.

4.2. Serveis multiservidor i grups

En aquests models tractarem diferents formes d’interacció que sorgeixen en grups

de processos que tenen una comunicació amb diferents patrons entre ells.

Un cas especial és el del multiservidor, que en el servei és implementat amb

diferents servidors que s’executen en diferents computadors, i que interactuen

per proporcionar un servei als processos client, repartint-se, per exemple, les

diferents tasques que componen el servei que proporcionen, o bé poden man-

tenir diverses rèpliques d’una o més tasques necessàries.

En el cas genèric de grups, diferents processos, relacionats directament o no,

interactuen amb diversos patrons durant l’execució en un sistema distribuït i

es produeixen diferents fases de computació i comunicació entre ells. Deixem

fora d’aquests aspectes els sistemes P2P, que encara que mantenen aquesta

idea, normalment disposen d’una infraestructura comuna per a una tasca de-

terminada, i es caracteritzen per la utilització de recursos aportats pels matei-

xos membres del grup.

Normalment, els grups s’entenen sobre la base de proveir mecanismes per a la

replicació de dades i la computació concurrent d’una o més tasques. Quan co-

mencem a replicar dades, hem de tenir en compte que es produiran múltiples

accessos concurrents en més d’una rèplica, amb rèpliques al seu torn de còm-

put de tasques, o bé amb grups, al seu torn diferents, de tasques en còmput

però amb possible compartició de dades.

L’objectiu final d’aquestes interaccions en grup és suportar la replicació de da-

des i la replicació de còmput per a maximitzar l’alta disponibilitat i millorar

prestacions.
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Si examinem la possible pertinença al grup d’un o més processos, podem tro-

bar-nos amb grups:

• Estàtics: el grup és creat a partir d’una llista inicial de membres que ja

estan disponibles al començament, o ho estaran en breus moments. No

se’n necessitarà un control exhaustiu, però sí estar atent a possibles fa-

llades o desaparicions que podrien provocar la fallada del sistema o d’al-

gunes de les seves parts (depenent del nivell de tolerància a fallades

suportat). En aquests sistemes habitualment disposarem d’una llista,

disponible per a lectura, amb tots els processos que formen el sistema (i

possiblement rèpliques d’aquests). La llista no canviarà, però en un ins-

tant de temps donat només un subconjunt del grup pot estar disponi-

ble. Encara que es poden crear també esquemes en els quals s’actualitzi

la llista, per exemple fora de línia, amb nous processos o nodes disponi-

bles. En general, els algoritmes implementats en aquests sistemes està-

tics es basen en tècniques de quòrum per a realitzar una determinada

activitat, cosa que ens portarà a prestacions limitades, o a una baixa es-

calabilitat en nombre de processos.

• Dinàmics: en aquests grups se solen introduir serveis de pertinença al grup,

en els quals es confia per a adaptar la llista de pertinença i controlar les si-

tuacions dinàmiques d’aparició o desaparició de membres del grup.

Aquests serveis monitoritzen el comportament dinàmic del grup, i així es

pot disposar d’informació actualitzada molt més ràpidament, evitar usar

quòrum o consensos amplis per a les operacions (cosa que crea importants

overheads), augmentar en gran manera les prestacions i, per tant, el rendi-

ment obtingut i augmentar l’escalabilitat del sistema fàcilment. En els mo-

dels dinàmics, normalment s’assumeix que més que el node (o computador),

s’emfatitza que els processos són els membres del sistema, aquests poden

anar-se’n o venir, i es modelen els processos d’associar-se al sistema (join)

o alliberar-se’n (leave). De vegades, per errors o fallades un sistema es pot

alliberar accidentalment del sistema, i aquest ha de ser capaç de detectar-

ho i, si fos pertinent, notificar-ho als possibles afectats, o solucionar els

problemes que puguin aparèixer.

En general, els estàtics assumeixen un conjunt preespecificat de membres

que són capaços de controlar fallades de subconjunts d’aquests de manera

fàcil, però potser lenta, pel que fa a prestacions i escalabilitat. D’altra ban-

da, els dinàmics utilitzen serveis de monitoratge de pertinença al grup per

a seguir l’estat d’aquest, cosa que resulta una forma més flexible de cons-

truir majors arquitectures, encara que amb més complexitat algorítmica

per a solucionar els problemes que apareixen. És un compromís que s’ha

d’estudiar entre velocitat i flexibilitat d’una banda, i complexitat d’imple-

mentació d’una altra.
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En aquests models d’interacció de grups, se solen utilitzar diferents patrons de

comunicació entre els participants. Alguns dels models típics que podem tro-

bar són:

• Multicast: trameses de dades des d’un membre a un determinat subgrup de

receptors.

• Broadcast: a tots els participants. En molts sistemes, la seva eficiència dependrà

de la implementació dels mecanismes. En alguns casos, tant multicast com bro-

adcast se solen implementar com a comunicacions punt a punt, i en aquest cas

perden els beneficis d’implementacions més eficients, o l’aprofitament de re-

cursos maquinari dedicats a aquest tipus de comunicacions.

• Punt a punt: comunicació des d’un participant emissor a un altre com a re-

ceptor.

• Scatter: emissió d’un conjunt de dades que es reparteixen entre els recep-

tors, de manera equitativa o no.

• Gather: recollida d’un conjunt de dades procedents de diferents emissors,

cadascun dels quals aparta la mateixa mida de dades o diferent.

• Barrier: bloqueig en execució dels participants fins que tots o un subcon-

junt han arribat a una zona concreta de codi. Aquest cas en particular

es pot veure com una forma de sincronització global o local dels parti-

cipants.

D’altra banda, en alguns sistemes, permeten gestió de participants, agrupant-los

en diferents grups separats i permetent establir alguna de les interaccions anteri-

ors en l’àmbit de grup (subconjunt) dels participants. En diversos sistemes, ini-

cialment també es pot crear aquesta estructuració amb grups estàtics, o

dinàmicament tant amb la configuració de grups que es creen de manera dinà-

mica, permetent als participants entrar a un o més grups o deixar de formar-ne

part. Així mateix, en aquests sistemes de grups, és comuna l’existència d’un grup

global que inclou tots els participants, i d’altra banda, els diferents grups estàtics

o dinàmics que es poden crear separadament.

En la majoria d’entorns (API o midlewares) de processament per grup (o per a

multiservidor) s’introdueixen una sèrie d’interfícies típiques:

• Balanceig de càrrega, que permet assumir més feina a mesura que el nom-

bre de membres del grup creixi.

• Execució garantida, de manera que sigui transparent a l’usuari (si un mem-

bre no està disponible, s’intenta recuperar-lo o bé substituir-lo per un

d’equivalent).
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• Bloquejos, es proporcionen sincronització, o alguna interfície per a pas de

tokens.

• Dades replicades, i la manera de llegir-les i escriure-les, així com garantir

diferents graus d’integritat en les dades.

• Logs, es mantenen resums de l’activitat i punts de restauració (checkpoints),

per a proporcionar reproducció i possibles tornades enrere.

• Accés a nodes remots, maneres d’integrar nodes aïllats o xarxes locals a una

solució més àmplia (WAN o Internet).

• Rànquing de membres, per a examinar possibilitats de subdividir tasques,

o realitzar feines de balanceig de càrrega.

• Monitoratge i control, per a instrumentar les comunicacions en un grup, i

per a controlar aspectes de les comunicacions, així com analitzar el com-

portament o les prestacions del sistema.

• Transferència d’estat, per a permetre transferir l’estat actual a un nou mem-

bre que s’uneix al grup.

El model d’interacció de multiservidor i/o grups de processos és molt utilitzat

en sistemes d’Internet i permet, entre altres aplicacions:

• Rèplica de servidors: disponibilitat, tolerància a fallades o balancejos de

càrrega.

• Disseminació de dades: transmissions de dades a grups de participants,

amb actualitzacions d’aquests de manera dinàmica o amb model publish-

subscribe.

• Gestió del sistema: propagació d’informació monitoritzada de sistema, de-

tecció de fallades i coordinació d’accions de recuperació.

• Aplicacions de seguretat: actualització dinàmica de polítiques de seguretat,

rèplica de dades de seguretat per a disponibilitat.

En podem esmentar alguns exemples, com els serveis de directori Sun NIS

(network information services), que usen dades replicades per a controlar l’accés

de connexió a un conjunt de computadors. També els clústers d’alta disponi-

bilitat per a web, que suporten, per exemple, cercadors o botigues en línia.

4.3. Arquitectures basades en missatges

Aquest model inclou principalment els MOM (message oriented middleware),

que es basen en programari de comunicació entre aplicacions que general-
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ment es recolza en paradigma de pas de missatges asíncron, en oposició amb

la metàfora d’emissor/receptor.

Normalment depenen de l’existència de sistemes de cues de missatges, encara que

algunes implementacions també es basen en sistemes de multicast i broadcast.

Figura 9. Estructura bàsica de cua en MOM

Se solen proporcionar també opcions de seguretat en l’accés (només les apli-

cacions permeses poden actuar de receptor o emissor en les cues), gestió de prio-

ritat (missatges amb diferents nivells d’urgència), control de flux (per a

controlar la mida de les cues en situacions extremes), balanceig de la càrrega

(si diversos processos es nodreixen de les mateixes cues), tolerància a fallades

(per si les aplicacions són de llarga durada), i persistència de dades.

Els avantatges principals d’aquest model es basen en les comunicacions orien-

tades a missatges, i en la seva habilitat de guardar, encaminar i transformar els

missatges durant el procés de lliurament dels missatges.

Normalment, aquests sistemes proporcionen emmagatzemament per salva-

guardar el medi de transmissió de missatges, de manera que els emissors i re-

ceptors no tenen per què ser presents alhora perquè el lliurament sigui

realitzat. En particular, és interessant aquest model d’interacció en situacions

en les quals s’han de manejar connexions intermitents, com en:

• Xarxes no fiables.

• Usuaris casuals.

• Connexions temporals.

En aquest sentit, si les aplicacions receptores fallen per qualsevol raó, les emis-

sores poden continuar sense veure’s afectades, els missatges simplement s’acu-

mularan en l’emmagatzemament per a processar-se posteriorment, quan els

receptors tornin a estar disponibles.

També en el cas d’encaminament (routing), es poden utilitzar diferents estra-

tègies per al lliurament, tant de tipus multicast com broadcast, o la recerca dels

camins correctes o més eficients per a l’arribada al receptor.

En el cas de la transformació de missatges, el middleware de MOM ofereix certa in-

tel·ligència per a la transformació de formats de manera que els extrems de la co-
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municació disposin dels missatges en els seus formats natius. En algunes

implementacions MOM s’ofereixen eines visuals que permeten realitzar aquestes

transformacions en forma d’interfície d’usuari amb operacions simples d’usuari.

Quant a alguns desavantatges d’aquests sistemes, podem esmentar que no uti-

litzen estàndards, normalment de tipus propietari. La utilització de compo-

nents extres, com l’agent de lliurament de missatges, que pot incórrer en

penalitzacions de prestacions (de fet en alguns pseudo-MOM s’arriba a utilit-

zar el correu electrònic directament com a agent, o com a metàfora del servei).

D’altra banda, el problema principal dels models d’interacció de petició-res-

posta (per exemple, semblants als de client-servidor) és que siguin inherent-

ment síncrons –l’emissor espera la resposta–, ja que el model en MOM és

asíncron per naturalesa. Alguns sistemes MOM integren la possibilitat d’unir

agrupant la petició i la resposta en una transacció pseudosíncrona.

Podem esmentar algunes implementacions del model MOM, com JMS (Java

message service), que en particular s’intenta abstreure d’un MOM concret ofe-

rint una API prou genèrica (utilitzada en Java EE). Entre altres productes pro-

pietari podem esmentar: Microsoft MSMQ, IBM MQseries, HP MessageQ, o els

serveis de notificació d’esdeveniments de CORBA. En particular, aquestes im-

plementacions se solen utilitzar en comunicacions entre aplicacions client

d’entorn usuari i aplicacions executant-se en mainframes.

Figura 10. Organització de MOM amb sistemes de cues i encaminament entre elles

Altres exemples que esmentarem més endavant fan referència al paradigma de

pas de missatges, especialment utilitzat en la programació paral·lela, mitjançant

API amb primitives de tramesa i recepció, en diferents modes de comunicació, sia

punt a punt o col·lectives entre els participants en l’aplicació (esquemes idèntics

als observats anteriorment en grups). Algunes API dedicades al pas de missatges,

com PVM i MPI, també utilitzen cues de missatges locals als processos per a la tra-

mesa i recepció d’informació (no existeixen cues globals per al sistema).
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D’altra banda, els models d’interacció basats en orientació a serveis comuna-

ment també disposen de subsistemes de missatgeria quan no usen directa-

ment algun MOM.

4.4. Servidors proxy

En aquest model el proxy actua com a procés intermedi en les operacions que

són passades des de peticions de clients a una certa configuració de servidors

(tant si són client-servidor pur com múltiples servidors).

Normalment se sol utilitzar en les diferents arquitectures, depenent de l’esca-

labilitat necessària per a atendre un nombre elevat de clients o per a mantenir

alts índexs de disponibilitat de servei.

Es poden donar diferents característiques depenent del servei:

• Un servei de proxy es podria veure com un conjunt (amb arquitectures va-

riades) de proxies que disposa de caches intermèdies de les dades.

• En casos stateless (com la web), el servidor no disposa de mecanismes per a avi-

sar la configuració dels proxies que les dades primàries han canviat. En lloc d’ai-

xò, la configuració de proxies ha de refrescar periòdicament les dades que

manegen, tornant a preguntar per les mateixes dades per si han canviat.

• En tot cas, és especialment crítica la coherència de la informació, ja que les

dades poden estar replicades en múltiples nodes del proxy.

• S’ha de tenir en compte que en casos com la web, s’estableixen una sèrie

de compromisos, s’intenta maximitzar la disponibilitat a costa de disposar

d’informació menys actualitza o fins i tot incoherent. En el cas de la web,

és una problemàtica important a mesura que els continguts es fan més di-

nàmics, cosa que implicarà modificar el model de proxy stateless per un de

més dinàmic que maximitzi la coherència de les dades.

• Els proxies permeten reduir la càrrega de servei respecte dels servidors, i fins

i tot els poden arribar a substituir en la resposta en cas de fallades, inacces-

sibilitat o sobrecàrrega del servidor.

Un exemple típic de proxy és el web proxy server, que proveeix caches comparti-

des de recursos web per a diferents màquines client. També hi ha alguns proxies

que actuen d’intermediaris en web servers remots, com a control addicional de

seguretat i/o tallafoc (firewall).
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4.5. Codi mòbil

En aquest model considerem entorns molt dinàmics en els quals possiblement

s’espera que el conjunt d’usuaris, els dispositius i els elements programari can-

viïn sovint.

Alguna de les característiques habituals d’aquest model (i de fet problemes a

tractar) són les següents:

• Com els components apareixen per a associar-se, i com operen amb altres

elements quan es mouen, fallen o espontàniament apareixen.

• Com els sistemes s’integren amb el món físic en un determinat context, i

com se’ls permet interactuar amb sensors i actuadors.

• La seguretat, i privacitat, a tractar en sistemes físics volàtils.

• Tècniques per a adaptar-se a dispositius de mida reduïda amb limitacions

de recursos de còmput i E/S.

La computació mòbil i ubiqua ha sorgit principalment a partir dels factors de

miniaturització i les connexions sense cable (wireless).

Encara que també el paradigma mòbil és usat àmpliament en situacions distri-

buïdes amb alt dinamisme de participants, i amb recursos limitats d’algun ti-

pus, o bé perquè els participants s’adaptin a un entorn especialment variable,

per aportar tolerància a fallades, balanceig de càrrega, o simplement transmis-

sió de dades i còmput a l’entorn adequat.

Els problemes més habituals que aquests models han de superar són els següents:

• Associació: el codi (i/o el seu suport físic o lògic, sia dispositiu, o sia plata-

forma programari de computació) pot aparèixer o desaparèixer de manera

impredictible. Per exemple, en el cas d’una xarxa, el dispositiu (o el codi)

hauran d’adquirir accés a la xarxa, i obtenir adreces i registrar la seva pre-

sència. Seran necessaris també serveis de descobriment per a rebre quins

serveis o recursos estan disponibles, i possiblement conèixer quina interfí-

cie és necessària per a accedir-hi. Per exemple, un possible model d’API (pot

fer referència a un servei o un determinat recurs aportat o demanat):

– servicio = Registrar(dirección, atributos). Registrar un servei en una determi-

nada adreça amb els paràmetres que el defineixin.

– Refrescar(servicio). Refrescar el servei, per exemple, davant de canvis, o re-

difinir-lo.
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– DesRegistrar(servicio). Alliberar el servei.

– ConjuntoServicios = Preguntar(Requerimientos). Retornar un conjunt de

serveis que corresponguin als requeriments establerts.

• Interoperabilitat: capacitat en un sistema volàtil que un o més elements s’as-

sociïn, i s’interconnectin, o bé per finalment produir una interacció de tipus

client-servidor, o d’ús/oferiment de recursos, o en la cooperació per al desen-

volupament d’una computació. Normalment basant-se en API estàndards o

plataformes comunes (o en la seva alternativa mitjançant possibles passa-

rel·les), per a establir l’associació, compartició de recursos, i comunicació.

Aquest paradigma mòbil es pot veure especialment en determinats entorns, com

el web amb els applets com a codi mòbil que es desplaça des d’un servidor al client

per executar-se a la seva plataforma (sia ordinador) i/o dispositiu mòbil, adaptant-

se així a les diferents plataformes i dispositius. O com a entorns pensats intrínse-

cament basant-se en els principis d’associació, petició (o aportació) i localització

(de serveis o recursos), i interoperabilitat com és el cas de la plataforma Jini.

També els conceptes de virtualització permeten oferir noves possibilitats, mit-

jançant codi mòbil per a la tolerància a fallades de serveis, l’alta disponibilitat

d’aquests, o el balanceig òptim de peticions.

O com el cas de Java (i .NET) per a la realització de màquines virtuals senzilles,

que permeten adaptar-se fàcilment a diferents plataformes de computadors i

sistemes operatius o dispositius mòbils i, per tant, una transportabilitat del

codi en sistemes heterogenis. L’aproximació per màquina virtual proveeix me-

canismes per permetre l’execució en qualsevol maquinari, ja que els compila-

dors d’un llenguatge particular generen codi per a la màquina virtual en lloc

de codi particular per a un maquinari concret.

4.6. Processament peer-to-peer

En els models P2P, hi ha dues característiques que els han separat d’orígens

compartits amb els models client-servidor i els d’interacció de grups.

Per una banda, la fusió en el procés o node del sistema, de característiques

per una part de client, i per altres de servidor alhora integrats en el mateix

participant, de manera que per una banda es pot veure com a client d’uns

serveis determinats i suportar (simultàniament) serveis amb vista a altres

participants.

Per altra banda, la qualitat de suportar únicament el seu funcionament con-

junt pels recursos aportats pels mateixos participants del grup, sense dependre

(en principi) de recursos externs al grup.
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Malgrat això últim, en general el model és més complet, ja que inclou di-

ferents propostes que parteixen de fins a tres classes de participants dife-

renciats:

• Els clients autèntics que normalment són externs al sistema, que es con-

necten a altres membres del sistema d’alguna manera però no participen

activament dels protocols associats a P2P.

• Els peers són clients que habitualment estan en el sistema per diverses ra-

ons, tenen una disponibilitat temporal, de recursos, i prou connexió per a

participar activament en els protocols.

• Finalment, els servidors són participants pertanyents per l’entitat que

proveeix el servei P2P, són clients molt estables que han estat promo-

guts a rols més importants dins del servei P2P. En alguns casos se’ls de-

nomina superpeers, i diversos clients peer hi estan connectats i creen

estructures jeràrquiques.

Depenent de l’arquitectura (recordem les diferències entre els P2P estructurats

o no), no tots els sistemes disposaran de les tres categories de nodes/partici-

pants. Però en alguns sistemes sí que poden existir i participar-hi amb dife-

rents rols i protocols.

Figura 11. Una organització P2P jeràrquica amb superpeers

En general, l’aproximació d’alt nivell és considerar (en especial en els estruc-

turats) que tots els nodes són iguals i permeten a cada participant comporta-

ment simultani de client i servidor. Amb aquest comportament simètric, en el

model P2P es qüestiona com organitzar els processos a la xarxa overlay, és a dir,

la xarxa que és formada pels nodes com a processos i els enllaços que repre-

senten possibles canals de comunicacions. La xarxa overlay es pot crear tant de

manera estructurada com no.

En el cas estructurat, la xarxa es crea mitjançant l’ús de DHT (distributed hash

tables) per a organitzar els processos. En un sistema basat en DHT, als ítems de

dades se’ls assigna una clau aleatòria (des d’un espai d’identificadors ampli,

per exemple 128 o 160 bits). Així mateix, s’identifiquen de manera semblant
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els nodes del sistema des del mateix espai. El tema crucial en cada implemen-

tació de DHT és com s’acaba mapant de forma única la clau d’una dada a un

identificador de node segons mètriques de distància. O com s’obté, buscant

una dada, l’adreça de xarxa del node responsable d’aquest.

Típicament, en el cas DHT apareixen operacions sobre el middleware P2P

del tipus:

• Put(GUID, data): les dades són guardades en rèplica en tots els nodes res-

ponsables per a un objecte identificat per GUID.

• remove(GUID): esborra totes les referències a GUID i les dades associades.

• Value=get(GUID): les dades associades amb GUID són recuperades des d’un

dels nodes que en són responsables.

Per contra, en el cas no estructurat, la construcció de la xarxa d’overlay, es basa

en algoritmes aleatoris. La idea principal és disposar en cada node d’una llista

dels seus veïns, però aquesta llista és construïda de manera aleatòria, ja que

s’assumeix que les dades estan col·locades aleatòriament en nodes. I quan un

node necessita localitzar una dada específica, s’ha de desplegar a la xarxa una

petició de recerca; en molts casos es llancen peticions en broadcast o en multi-

cast de manera jeràrquica explorant l’espai de nodes. En concret, aquestes for-

mes costoses de recerca poden ser optimitzades depenent de l’existència de

rèpliques, facilitant així diferents camins per trobar les dades buscades. En al-

guns casos, aquestes rèpliques s’esdevenen de manera natural pel mateix fun-

cionament de la xarxa, com per exemple en el cas de compartició de fitxers.

Amb els casos no estructurats, se sol mantenir un tipus d’API denominat

DOLR (distributed object location and routing). Amb aquesta interfície, els objec-

tes es poden emmagatzemar en qualsevol part i la capa DOLR és responsable

de mantenir el mapatge o mapping entre els identificadors d’objecte i les adre-

ces dels nodes on es mantenen rèpliques dels objectes, cosa que permet ope-

racions en el middleware com ara:

• Publish(GUID): es computa l’identificador de l’objecte. Publicant al host

l’objecte corresponent a l’identificador.

• unpublish(GUID): disposa que l’objecte sigui inaccessible.

• SendToObj(msg, GUID,[n]): tramesa d’un missatge o crida al GUID corres-

ponent, o si apareix el paràmetre n, a les n rèpliques d’aquest.

Els models de P2P han estat utilitzats per a implementar una gran quantitat

de funcionalitats, per exemple, els ja esmentats serveis de compartició de

fitxers com les xarxes de Napster (en l’històric model anterior), Gnutella,

Kazaa o CAN. Serveis d’indexació distribuïda com Chord o Pastry, que im-

plementa mecanismes de DHT (distributed hash table). Computació distri-

buïda a partir de recursos intermitents, com el cas de SETI@home, i la

Nota

El projecte JXTA és una tecno-
logia de codi obert (Open 
Source) per al desenvolupa-
ment d'aplicacions P2P.
https://jxta.dev.java.net
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plataforma de desenvolupament més genèrica BOINC. Altres usos més re-

cents utilitzen els P2P com a sistemes de distribució de continguts per a ví-

deo i ràdio en línia (per exemple, IPTV), o com a suport de sistemes de

vídeo a la  carta (VoD).

D’altra banda, en la programació de sistemes P2P es pot destacar el framework

Java JXTA per al desenvolupament de sistemes P2P. JXTA és una plataforma

P2P i proporciona middleware no lligat a tasques específiques (com comparti-

ció de fitxers). En lloc d’això es proporciona un middleware general usable per

a una varietat d’aplicacions. Com a detalls particulars, permet la creació de

grups de peers que formen subxarxes de peers de la xarxa global i, en conse-

qüència, permet encavalcament o inclusió d’uns grups en els altres; a més,

existeixen superpeers de tipus rendezvous per a coordinar peers i propagar mis-

satges (en especial si són en diferents xarxes), i els relay peer que s’utilitzen

quan alguns peers estan darrere de sistemes NAT o firewall, per a permetre co-

municar missatges a través d’ells.

4.7. Arquitectures orientades a serveis

Les arquitectures orientades a serveis són una tendència per a la interconnexió

de sistemes heterogenis. Bàsicament, s’ofereix una sèrie de serveis d’aplicació

feblement acoblats i altament interoperables. La comunicació entre aquests

serveis es realitza mitjançant una plataforma d’interacció independent, i llen-

guatges o entorns basats en conceptes de serveis. Així mateix, els objectius

principals són la reutilització dels elements d’aplicació, i que els serveis es pu-

guin utilitzar en més d’un context en diferents moments.

En alguns models de les arquitectures orientades a serveis, un dels compo-

nents principals és el bus de missatges, on les aplicacions poden subscriu-

re’s a diferents tòpics. Els protocols basats en aquest bus tendeixen a

optimitzar-se per a altes velocitats, usant maquinari per al broadcast quan

és possible. Els missatges intenten lliurar-se tan aviat com sigui possible al

procés d’aplicació.

A més, les arquitectures orientades a serveis se solen basar, principalment, en

interaccions per missatges o crides a trucades, mitjançant codificació textual

en XML.

Es volen solucionar els problemes d’interoperabilitat que es plantegen en sis-

temes heterogenis a causa de l’ús de diferents plataformes de serveis basades

en esquemes de client-servidor. En la majoria de casos, s’havien d’utilitzar

sistemes complexos de ponts i passarel·les per a connectar-los. Així, doncs,

els sistemes orientats a serveis s’acostumen a basar en protocols oberts i intero-
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perables, com l’HTTP per al transport de dades, i l’XML per a la codificació

de les dades.

En particular, han tingut una gran acceptació els sistemes basats en els serveis

web que, al seu torn, es basen en estàndards de comunicació com SOAP, que

permet la interoperabilitat entre sistemes basant-se en l’HTTP i la codificació

XML.

Així, en aquestes arquitectures, un servei s’acaba definint com un conjunt de

missatges d’entrada enviats a un objecte o a una composició d’objectes, jun-

tament amb el retorn causat en forma de missatges de sortida.

En general, avui dia s’usa el terme SOA (service oriented architecture) per a

definir una combinació de tecnologies, en les quals s’usa XML per a codi-

ficar les dades independentment de la plataforma, els serveis web com a

mètode d’integració de sistemes heterogenis (en especial el SOAP per a in-

tercanviar informació), i una estructura de comunicació basada en MOM

per a proporcionar comunicacions asíncrones, poc acoblades, i flexibles.

També se sol utilitzar el concepte de bus de comunicació (ESB o enterprise ser-

vice bus) com a element de connexió dels múltiples components, de mane-

ra que permetin comunicar-se.

Figura 12. Exemple de diverses tecnologies involucrades en el SOA

Així, amb aquesta combinació de tecnologies, habilitem la possibilitat de

reduir el processament en les aplicacions a caixes negres, que utilitzen les tec-

nologies anteriors per a comunicar-se, intercanviar informació i accedir a serveis.

D’aquesta manera, finalment, es dissenyen sistemes oberts, amb possibilitats

d’extensió i reutilització.

Nota

Les organitzacions SOAInstitu-
te.org i SOAprinciples.com 
ofereixen articles i informació 
sobre sistemes SOA i les seves 
característiques.
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Figura 13. Un sistema SOA interconnectant subsistemes a múltiples plataformes

Els grans fabricants adapten les arquitectures SOA amb vista a interconnectar

els seus sistemes heretats (tipus mainframes) amb clients i entorns distribuïts

en una o diverses empreses diferents (oferint diferents serveis en plataformes

heterogènies), per proporcionar suport per a e-commerce (comerç electrònic)

en variants com la B2B (entre empreses) o B2C (entre empresa i clients). Dife-

rents fabricants –com IBM, HP, BEA, Oracle, Microsoft o SAP– ofereixen solu-

cions variades per a la SOA, i algunes solucions de codi obert com OpenSOA

(amb JBoss).
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5. Paradigmes de programació

El terme paradigma s’origina en la paraula grega παράδειμα (paradeigma),

que significa ’model o exemple’. En l’àmbit de la informàtica i, més espe-

cíficament, en la generació de codi font, un paradigma de programació re-

presenta un enfocament particular a les qüestions d’índole filosòfica per a

la construcció del programa (programari). L’avaluació del paradigma que

s’ha d’utilitzar representa sovint el principal escull que ens trobarem en el

projecte, ja que un cop escollit el paradigma, el fet de realitzar-hi canvis sig-

nifica retards en temps, possibles pèrdues econòmiques en el seu desenvo-

lupament, o una reducció de prestacions en el codi desenvolupat. No s’ha

de pensar que un paradigma és millor que un altre, sinó que cada un té els

seus avantatges i també els seus desavantatges. Per això, escollir l’adequat

és molt important, i hi ha un conjunt de situacions en què un paradigma és més

adequat que un altre. Alguns exemples comuns de paradigmes són els se-

güents:

• Paradigma imperatiu o procedimental. És el més comú i és el que s’utilitza

en llenguatges com C o Pascal.

• Paradigma funcional. Utilitza un conjunt de regles declaratives basant-se

en regles matemàtiques. Un dels llenguatges que el suporten és el Lisp.

• Paradigma lògic. Es basa en la utilització d’un corpus de coneixement per

a l’aplicació de regles lògiques. El Prolog és un dels llenguatges que permet

la utilització d’aquest paradigma.

• Paradigma orientat a objectes. Utilitza objectes programari que permeten

l’encapsulació de dades i propietats a dins seu. Un llenguatge que suporta

aquest tipus de paradigmes és el C++ o Java.

Moltes vegades, i depenent dels objectius del projecte, es pot seleccionar una

forma pura de paradigma per a programar les aplicacions, però també és habi-

tual que es barregin i donin lloc a programació multiparadigma.

En el cas dels sistemes paral·lels i distribuïts, hi ha un conjunt de paradigmes

adaptats per a explotar la potencialitat de maquinari subjacent. A partir de les

definicions enumerades en els capítols anteriors, podem tenir en compte dife-

rents consideracions sobre el paradigma/model de programació:

1) Esforç. Hi ha diferències importants de l’esforç invertit a escriure progra-

mes paral·lels amb relació a la seva eficiència i dependència, en alguns casos,

sobre l’arquitectura subjacent.
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2) Diferents graus i formes de paral·lelisme de les aplicacions que s’adeqüen

més o menys als diferents llenguatges de programació.

3) Tipus de paral·lelisme. En l’algoritme paral·lel, ha d’especificar explíci-

tament com treballen els processadors per implementar la solució específica.

En aquest cas la tasca del compilador és simple, però la del programador/de-

purador de l’aplicació és complexa. Implícit és un paral·lelisme que resol el

compilador de l’aplicació que normalment està escrita en forma seqüencial

per generar, així, codi paral·lel que s’executarà en una màquina multipro-

cessador.

4) Arquitectura de memòria. L’espai de memòria pot ser compartit o disjunt,

per la qual cosa serà necessari adequar el paradigma de programació a un espai

de memòria comuna en què els programadors vegin l’aplicació com un con-

junt de processos accedint a una zona de memòria compartida amb els res-

tants. En cas de memòria distribuïda, cada procés només veu la seva part de la

memòria i interactua amb els altres processos enviant i rebent missatges (pas

de missatges) per intercanviar informació. En el primer cas, es poden produir

problemes de coherència de dades, i en el segon, depenent de com sigui l’en-

viament o recepció, es poden perdre dades o bloquejar-se els processos mentre

les esperen indefinidament. Normalment, els sistemes del primer tipus també

es poden programar com els del segon.

Entre els paradigmes més coneguts per a la programació d’ordinadors pa-

ral·lels/distribuïts, podem esmentar els següents: pas de missatges, memòria

compartida, tasques, paral·lelisme de dades, operacions remotes en memòria,

objectes distribuïts, MOM (message oriented middleware), serveis web o models

combinats. És important destacar que no són excloents entre si i, en la majoria

dels casos, no depenen de l’arquitectura subjacent.

És important no confondre els paradigmes de programació paral·lela amb els

esquemes o models de programació de solucions paral·leles (algoritmes o es-

quemes genèrics) i que, generalment, depenen de diferents aspectes vinculats

a les dades, com, per exemple: paral·lelisme, partició, estructuració, funció ob-

jectiu, etc.

5.1. Pas de missatges

El pas de missatges és una tècnica emprada habitualment en programació de

tasques (processos) concurrents que permet que aquests es puguin sincronit-

zar (executar o esperar en un ordre determinat) i excloure mútuament (zones

d’accés a recursos compartits excloents entre tots els processos que hi vulguin

accedir de manera dinàmica). La seva característica principal és que no neces-

sita memòria compartida entre els processos que necessiten intercanviar infor-
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mació, per la qual cosa és un dels paradigmes més comuns en la programació

de sistemes distribuïts.

Si considerem el procés com l’element bàsic de còmput (és a dir, el codi binari

de l’aplicació, dades estàtiques i dinàmiques, pila i estructura de dades del sis-

tema operatiu –PCB–), és aquest el que inclourà les sentències d’enviament i

recepció dels missatges per comunicar-se amb altres processos (normalment,

distribuïts en altres processadors de l’arquitectura).

Depenent de si el procés que envia el missatge espera que el missatge sigui rebut

o no, es pot parlar de pas de missatges bloquejants (síncrons) o no bloquejants

(asíncrons). En el pas de missatges no bloquejants, el procés que envia no espera

que el missatge es rebi, i el procés que rep executa la crida, i si no ha arribat el

missatge continua la seva execució (pot passar que el missatge arribi però que el

receptor no el llegeixi mai). En el cas d’enviament no bloquejant, generalment,

es combina amb la utilització de bústies (mailbox) en el receptor per evitar la pèr-

dua de missatges i que el codi de qui envia vagi a la màxima velocitat possible

(fins que se saturi la bústia del receptor). Al pas de missatges síncrons (bloque-

jants), el procés que envia el missatge espera que un altre procés el rebi per con-

tinuar la seva execució, i qui rep espera, fins i tot, que hi hagi un missatge per

llegir. Aquesta tècnica es coneix com a tècnica de trobada (rendez-vous), i els pro-

cessos s’executaran a la velocitat del procés més lent.

Normalment, aquest paradigma s’implementa per mitjà de dues primitives

(send i receive) que tenen l’estructura següent:

• send (message, messagesize, target, type, flag)

– message conté les dades a enviar,

– messagesize indica la mida en bytes,

– target és l’identificador del processador o processadors destinació,

– type és una constant amb què es distingeix entre diversos tipus de missatges, i

– flag indica si l’operació és bloquejant o no bloquejant.

• receive (message, messagesize, source, type, flag)

– messsage indica el lloc en què es guardaran les dades,

– messagesize indica el nombre màxim de bytes a rebre,

– source indica l’etiqueta del processador del qual es rebrà el missatge,

– type especifica el tipus de missatge que es llegirà, ja que hi pot haver més

d’un missatge en la bústia de comunicació, i el paràmetre type selecciona

un missatge determinat per llegir,

– flag especifica si l’operació de rebre és bloquejant o no bloquejant.

La interfície de pas de missatges (coneguda com a MPI o message passing inter-

face) és un protocol de comunicació entre ordinadors i és l’estàndard per a la
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comunicació entre els processadors que executen una aplicació en un sistema

de memòria distribuïda. La definició de la interfície de programació (API) de

l’MPI ha estat el resultat del treball de l’MPI Forum (MPIF), que és un consorci

de més de quaranta organitzacions. L’MPI té influències de diferents arquitec-

tures, llenguatges i treballs en el món del paral·lelisme, com ara WRC (IBM),

Intel NX/2, Express, nCUBE, Vertex, p4, Parmac i contribucions de ZipCode,

Chimp, PVM, Chamaleon i PICL. L’objectiu principal de l’MPIF va ser disse-

nyar una API, sense relació particular amb cap compilador ni biblioteca, que

permetés la comunicació eficient (memory-to-memory copy), còmput, comunica-

ció concurrent i solapament de les comunicacions, sempre que hi hagués un

coprocessador de comunicacions. A més, l’API havia de suportar el desenvolu-

pament en ambients heterogenis, amb interfície C i F77 (incloent-hi C++ i

F90), en què la comunicació fos fiable i els errors resolts pel sistema. L’API tam-

bé havia de tenir interfície per a diferents entorns (PVM, NX, Express, p4...) i

disposar d’una implementació adaptable a diferents plataformes amb canvis

insignificants i que no interfereixi amb el sistema operatiu (thread-safety).

Aquesta API es va dissenyar, especialment, per a programadors que utilitzessin

el message passing paradigm (MPP) en C i F77 per a aprofitar la característica més

rellevant: la portabilitat. L’MPP es pot executar en màquines multiprocessador,

xarxes de WS i, fins i tot, en màquines de memòria compartida. La versió MPI1

(la versió més estesa) no suporta la creació (spawn) dinàmica de tasques, però

l’MPI2 (en constant evolució) sí que la suporta.

Molts aspectes s’han dissenyat per a aprofitar els avantatges del maquinari de co-

municacions sobre els SPC (scalable parallel computers), i l’estàndard ha estat ac-

ceptat majoritàriament pels fabricants de maquinari paral·lel i distribuït (SGI,

SUN, Cray, HPConvex, IBM, Parsystec...). Hi ha versions freeware (per exemple,

MPICH) que són totalment compatibles amb les implementacions comercials re-

alitzades pels fabricants de maquinari i inclouen comunicacions punt a punt,

operacions col·lectives, grups de processos, context de comunicacions, topologia,

i un entorn de control, administració i profiling. Però també hi ha alguns punts no

resolts, com ara operacions de memòria compartida (SHM), execució remota, ei-

nes de construcció de programes, depuració, control de threads, administració de

tasques i funcions d’entrada/sortida concurrents (la majoria d’aquests problemes

de manca d’eines estan resolts en la versió 2 de l’API MPI2). El funcionament en

MPI1, com que no té creació dinàmica de processos, és molt simple, ja que hi ha

tants processos com tasques hi hagi, autònoms i executant el seu propi codi estil

MIMD (multiple instruction multiple data) i comunicant-se mitjançant crides MPI.

El codi pot ser seqüencial o multithread (concurrent), i l’MPI funciona en mode

threadsafe, és a dir, es poden utilitzar crides a MPI en threads concurrents, ja que

les crides són reentrants.

Un aspecte interessant de l’MPI és que suporta comunicacions col·lectives, per

exemple:

MPI_Barrier( ) bloqueja els processos fins que tots l’executen.
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MPI_Bcast( ) és el broadcast del procés arrel a tots els altres.

MPI_Gather( ) rep valors d’un grup de processos.

MPI_Scatter( ) distribueix una memòria intermèdia en parts a un grup de pro-

cessos.

MPI_Alltoall( ) envia dades de tots els processos a tots.

MPI_Reduce( ) combina valors de tots els processos.

MPI_Reduce_scatter( ) combina valors de tots els processos i distribueix.

MPI_Scan( ) fa una reducció prefixada (0,..., i – 1 a i).

5.1.1. Exemples de programació

Per a compilar programes MPI, es pot utilitzar l’ordre mpicc (per exemple,

mpicc o test test.c), que accepta totes les opcions de gcc, encara que és recoma-

nable utilitzar (amb modificacions) alguns dels makefiles que es troben en els

exemples (com en el Linux Debian, a /usr/doc/mpich/examples). També es

pot utilitzar mpireconfig makefile, que utilitza com a entrada l’arxiu Makefile.in

per a generar el makefile i és molt més fàcil de modificar. Després es podrà fer

el següent:

mpirun -np 8 programa 

o bé

mpirun.mpich -np 8 programa 

on np és el nombre de processos o processadors en els quals s’executarà el pro-

grama (en aquest cas, vuit). Es pot posar la quantitat que es vulgui, ja que

l’MPICH intentarà distribuir els processos de manera equilibrada entre totes

les màquines de /etc/mpich/machines.LINUX. Si hi ha més processos que

processadors, l’MPICH utilitzarà les característiques d’intercanvi de tasques

del GNU/Linux per a simular l’execució paral·lela. En el Debian Linux i en el

directori /usr/doc/mpich-doc (un enllaç a /usr/share/doc/mpich-doc), es troba

tota la documentació en diferents formats (ordres, API d’MPI, etc.).

• Per a compilar MPI: mpicc -O -o output output.c

• Executar MPICH: mpirun.mpich -np Nº_procesos output 

L’ordre mpirun permet executar un programa sota MPICH, però hi ha una al-

tra implementació d’MPI anomenada LAM MPI per a diferents arquitectures

(per exemple, Linux) amb prestacions similars. Si LAM MPI està instal·lat, uti-

litza l’ordre mpirun per a realitzar la mateixa acció, i és per això que MPICH

fa servir mpirun.mpich per a diferenciar-se de l’anterior.

A continuació, veurem dos exemples (que s’inclouen amb la distribució

MPICH 1.2.x en el directori /usr/doc/mpich/examples). L’Srtest és un progra-
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ma simple per a establir comunicacions entre processos punt a punt, i cpi cal-

cula el valor de Pi (forma distribuïda per integració).

Comunicacions punt a punt: srtest.c

Per a compilar: mpicc -O -o srtest srtest.c.

Execució MPICH: mpirun.mpich -np N.º_procesos srtest, que sol·licitarà la

contrasenya (N.º procesos –1) vegades si no es té l’accés directe per ssh.

Execució LAM: mpirun -np N.º_procesos srtest (ha de ser un usuari diferent

de root).

#include "mpi.h"
#include <stdio.h> 
#define BUFLEN 512 
int main(int argc, char *argv[]) {

int myid, numprocs, next, namelen; 
char buffer[BUFLEN], processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME]; 
MPI_Status status; 
MPI_Init(&argc,&argv);

/* Ha de posar-se abans d’altres trucades MPI, sempre */
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid);

/*Integra el procés en un grup de comunicacions*/ 
MPI_Get_processor_name(processor_name,&namelen);
/*Obté el nom del processador*/ 

fprintf(stderr,"Proceso %d sobre %s\n", myid, processor_name); strcpy(buffer,"Hola Pueblo"); 
if (myid ==numprocs1) next = 0; 
else next = myid+1; 
if (myid ==0) { /*Si és l’inicial, envia string de buffer*/. 

printf("%d Envío '%s' \n",myid,buffer); 
MPI_Send(buffer, strlen(buffer)+1, MPI_CHAR, next, 99, MPI_COMM_WORLD);
/*Blocking Send, 1º:buffer, 2º:size, 3º:tipus, 4º:destinació, 5º:tag, 6º:context*/
/*MPI_Send(buffer, strlen(buffer)+1, MPI_CHAR, 
MPI_PROC_NULL, 299,MPI_COMM_WORLD);*/ 
printf("%d recibiendo \n",myid);
/* Blocking Recv, 1º:buffer, 2º:size, 3º:tipus, 4º:font, 5º:tag, 6º:context, 7º:status*/
MPI_Recv(buffer, BUFLEN, MPI_CHAR, MPI_ANY_SOURCE, 99, MPI_COMM_WORLD,&status);
printf("%d recibió '%s'\n",myid,buffer) }

else { 
printf("%d recibiendo \n",myid); 
MPI_Recv(buffer, BUFLEN, MPI_CHAR, MPI_ANY_SOURCE, 99, 
MPI_COMM_WORLD,status);
/*MPI_Recv(buffer, BUFLEN, MPI_CHAR, MPI_PROC_NULL,
299,MPI_COMM_WORLD,&status);*/ 
printf("%d recibió '%s' \n",myid,buffer); 
MPI_Send(buffer, strlen(buffer)+1, MPI_CHAR, next, 99, 
MPI_COMM_WORLD); 
printf("%d envió '%s' \n",myid,buffer);} 

MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); /*Sincronitza tots els processos*/ 
MPI_Finalize(); /*Allibera els recursos i acaba*/ return (0);
}

Càlcul de PI distribuït: cpi.c

Per a compilar: mpicc -O -o cpi cpi.c.

Execució MPICH: mpirun.mpich -np N.º procesos cpi, per a evitar que se sol·li-

citi la contrasenya és una aplicació client de la xarxa eDonkey (híbrida), encara

que també pot utilitzar la xarxa Kad (estructurada, ja que és una DHT).
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Execució LAM: mpirun -np N.º procesos cpi (ha de ser un usuari diferent de

root).

#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f( double );
double f( double a) { return (4.0 / (1.0 + a*a)); }

int main( int argc, char *argv[] ) {
int done = 0, n, myid, numprocs, i;

double PI25DT = 3.141592653589793238462643;
double mypi, pi, h, sum, x;
double startwtime = 0.0, endwtime;
int namelen;
char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];

MPI_Init(&argc,&argv);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);

/*Indica el nombre de processos en el grup*/
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); /*Id del procés*/
MPI_Get_processor_name(processor_name,&namelen);

/*Nom del procés*/
fprintf(stderr,"Proceso %d sobre %s\n", myid, processor_name);
n = 0;
while (!done) {

if (myid ==0) { /*Si es el primero...*/
if (n ==0) n = 100; else n = 0;
startwtime = MPI_Wtime();} /* Time Clock */

MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
/*Broadcast a la resta*/ /*Envia des del 4t. arg. a tots

els processos del grup. La resta que no són 0
copiaran el buffer des de 4 o arg -procés 0-*/
/*1r. :buffer, 2n. :size, 3r. :tipus, 5è. :grup */
if (n == 0) done = 1; else {

h = 1.0 / (double) n;
sum = 0.0;
for (i = myid + 1; i <= n; i + = numprocs) {

x = h * ((double)i - 0.5); sum + = f(x); }
mypi = h * sum;

MPI_Reduce(&mypi, &pi, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0,
MPI_COMM_WORLD);
/* Combina els elements del Send Buffer de cada procés del
grup utilitzant l’operació MPI_SUM i retorna el resultat
al Recv Buffer. Ha de ser cridada per tots els processos del
grup utilitzant els mateixos arguments*/ /*1r. :sendbuffer, 2n.
:recvbuffer, 3r. :size, 4t. :tipus, 5è :oper, 6è :root, 7è:context*/

if (myid == 0){ /*Només el P0 imprimeix el resultat*/
printf("Pi es aproximadamente %.16f, el error es %.16f\n", pi, fabs(pi -
PI25DT));
endwtime = MPI_Wtime();
printf("Tiempo de ejecución = %f\n", endwtime-startwtime); }
}

}
MPI_Finalize(); /*Allibera recursos i acaba*/
return 0;

}

A més de la depuració que pot realitzar amb eines com el gdb i la seva interfície

gràfica xxgdb o el ddd, un aspecte interessant per al programador és poder vi-

sualitzar l’execució de programes paral·lels per a obtenir informació sobre la

seva dinàmica. En l’MPI hi ha una eina anomenada XMPI (a Debian xmpi) que

permet visualitzar l’execució d’una aplicació distribuïda. També és possible

instal·lar una biblioteca, libxmpi3, que implementa el protocol XMPI per ana-

litzar gràficament programes MPI amb més detalls que els que ofereix l’XMPI.

La figura següent mostra unes de les possibles gràfiques d’xmpi.
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Figura 14

5.1.2. Message-oriented middleware (MOM)

El MOM comprèn una categoria de comunicació entre aplicacions de progra-

mari que, en general, es basa en el pas de missatges en forma asíncrona, en-

front d’una filosofia de petició/resposta. La majoria de middleware orientat a

missatges depèn d’una cua de missatges del sistema, encara que algunes im-

plementacions depenen de sistemes d’emissió (broadcast) o de sistemes de mis-

satgeria de multidifusió (multicast).

El MOM es pot considerar com una extensió natural del paradigma de pas de

missatges en la capa més baixes de la xarxa model OSI. A diferència de l’RPC i

d’orientació a objectes, és una forma de comunicació asíncrona, és a dir, el re-

mitent no bloqueja esperant que els receptors participin en l’intercanvi de da-

des. Si la persistència del servei de missatges ofereix fiabilitat, no cal que el

receptor funcioni quan s’envia el missatge. A diferència de l’OOM (object ori-

ented middleware), en el MOM, en general, els missatges són sense tipus, i la

seva estructura interna és responsabilitat de l’aplicació.

En els MOM tradicionals, els missatges s’adrecen als seus destinataris, en-

cara que l’emissor i el receptor estan desacoblats i no és necessari sincronit-

zar la comunicació. Això pot ser poc adequat per a sistemes de gran escala

(wide-area, large-scale), però pot ser avantatjós per a desacoblar les fonts i re-

ceptors de missatges respecte a la identificació (naming), i així es poden es-

tablir comunicacions anònimes o sense conèixer l’interlocutor. Una

manera típica de descriure aquesta comunicació és mitjançant els anome-

nats sistemes de publicar-subscriure, en què les fonts "publiquen" en tota la

xarxa, i consumidors interessats se "subscriuen" als missatges. Els missatges

només s’enviaran a la xarxa si hi ha, almenys, un subscriptor sol·licitant.

Això requereix que el servei de transport de missatges pugui comprendre

aspectes interns del missatge, encara que alguns sistemes són topic-based, en

què cada missatge té una línia d’"assumpte" que pot llegir el sistema de

transport i ignorar la resta del missatge.
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El MOM té una gran quota de mercat (més gran que l’object oriented middleware),

i s’utilitza per a accedir a bases de dades en grans aplicacions empresarials. En-

tre els projectes més interessants del MOM, es poden enumerar els següents:

• IBM Corporation: WebSphere MQ

• Sun: Sun Java Message Service (JMS), SunTM ONE Middleware 

• Microsoft: MSMQ Microsoft Message Queue Server 

• ObjectWeb (open source): JORAM 

• TIBCO Software Inc: TIBCO Rendezvous. 

• Message Queuing for C++ (open source) MQ4CPP 

5.2. RPC

L’RPC (remote procedure call o crida a procediment remot) és un protocol que

permet a un programa d’ordinador executar codi en un altre ordinador remot

sense haver-se de preocupar per les comunicacions entre ambdós. El protocol

és un gran avenç respecte als sòcols BSD usats fins ara. Gràcies al protocol, el

programador no ha d’estar pendent de les comunicacions, que estan encapsu-

lades dins de les RPC. Les RPC s’utilitzen molt en el paradigma de programació

client-servidor. En les RPC, el client inicia el procés, sol·licitant al servidor que

executi cert procediment o funció, i el servidor envia el resultat d’aquesta ope-

ració al client. Hi ha diferents tipus d’RPC, molts d’ells estandarditzats com ara

les RPC de Sun, anomenades ONC RPC (RFC1057); les RPC de l’OSF, anome-

nades DCE/RPC; i el model d’objectes de components distribuïts de Microsoft

DCOM. Un problema greu que hi ha entre totes aquestes implementacions és

que cap no és compatible amb les altres, i la majoria utilitza un llenguatge de

descripció d’interfície (IDL) que defineix els mètodes exportats pel servidor.

En l’actualitat, s’utilitza l’XML com a llenguatge per a definir l’IDL i HTTP com

a protocol de xarxa, la qual cosa dóna lloc al que es coneix com a serveis web.

Les RPC permeten integrar la filosofia client-servidor amb la programació pro-

cedimental, habilitant els clients per a comunicar-se amb els servidors de ma-

nera similar a l’ús de les crides al SO convencionals. Les crides als

procediments remots són modelades com una crida convencional, però el pro-

cediment s’executa en un altre procés i, generalment, una altra màquina.

5.2.1. Exemples de programació

A continuació es veuran uns exemples de programació en Open Network

Computing RPC (Sun), que és la implementació més habitual d’RPC. El paquet

RPC de Sun inclou un compilador anomenat rpcgen que genera els esquelets i

les interfícies automàticament, utilitza XDR (eXternal Data Representation)

per a fer el marshalling/unmarshalling de les dades enviades entre client i servi-

dor, inclou tres tipus de dades bàsiques (int, float, char) i permet un llenguatge

declaratiu per a especificar tipus de dades complexes.
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Data i hora remota: date.x

Executant rpcgen date.x, generarà date.h, date_clnt.c i date_svc.c. L’arxiu de

capçalera (date.h) s’ha d’incloure tant en el client com en el servidor.

/* date.x Especificació de la data i hora remota */
/* Definim dos procediments:

bin_date_1() retorna la data i hora en binari
str_date_1() rep hora binària i retorna un string */

program DATE_PROG {
version DATE_VERS {

long BIN_DATE(void) = 1; /* Procediment número = 1 */
string STR_DATE(long) = 2; /* Procediment número = 2 */

} = 1; /* Versió número = 1 */
} = 0x2345678; /* Programa número = 0x2345678 */

Sempre s’ha d’iniciar la numeració des d’1 (un procediment 0 sempre és un

procés nul). El número de programa és un número definit per l’usuari, i

s’aconsella utilitzar el rang entre 0x20000000 i 0x3fffffff, i sempre s’ha de

posar el prototip per a cada funció. La Sun RPC només permet un paràme-

tre i un resultat, i si són necessaris més paràmetres/resultats s’ha d’utilitzar

una estructura (amplieu informació sobre la utilització de l’XDR). En

aquest cas, s’utilitzarà la funció clnt_create() per a obtenir un descriptor

(handle) al procediment remot.

/* rdate.c programa client per al programa de data remot */
#include <stdio.h>
#include <rpc/rpc.h> /* standard RPC include */
#include "date.h" /* aquest arxiu es genera per rpcgen */

main(int argc, char *argv[]) {
CLIENT *cl; /* RPC handle */
char *server;
long *lresult; /* valor de retorn de bin_date_1() */
char **sresult; /* valor de retorn de str_date_1() */

if (argc != 2) {
fprintf(stderr, "usage: %s hostname\n", argv[0]);
exit(1); }

server = argv[1]; /* Servidor passat com a primer argument */
/* Creo el descriptor del client (client handle) */

    if ((cl = clnt_create(server, DATE_PROG, DATE_VERS, "udp")) == NULL) {
    clnt_pcreateerror(server); /* No puc establir connexió amb el servidor. Fi */

exit(2); }

/* Primer crido al procediment "bin_date" */
if ( (lresult = bin_date_1(NULL, cl)) == NULL) {
clnt_perror(cl, server); /* Error. Fi */
exit(3); }

printf("Fecha-Hora sobre el host %s = %ld\n",server, *lresult);

   /* Ara crido al procediment str_date */
     if ( (sresult = str_date_1(lresult, cl)) == NULL) {
      clnt_perror(cl, server); /* Error. Fi*/
      exit(4); }
   printf("Fecha-Hora sobre el host %s = %s", server, *sresult);
   clnt_destroy(cl); /* Libero el descriptor */
   exit(0); /* Fi */
}

/* dateproc.c Procediment remot cridat pel server stub */
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#include <rpc/rpc.h> /* standard RPC include */
#include "date.h" /* arxiu generat per rpcgen */

/* Retorna la data i hora en binari */
long *bin_date_1() {
static long timeval; /* debe ser static */
timeval = time((long *) 0);
return(&timeval);

}
/* Converteix hora binària en un format string */
char **str_date_1(long *bintime) {
   static char *ptr; /* ha de ser static */
   ptr = ctime(bintime); /* converteix a local time */
   return(&ptr);
}

Com es pot veure en aquesta rutina, no disposa d’una funció main(), ja que

seran cridades pel codi date_svc.c generat per rpcgen. Les declaracions de va-

riables de retorn han de ser estàtiques perquè el valor sigui correcte (si no,

seran allotjades en l’stack quan la funció retorni). Els tres fitxers necessaris

seran date.x, dateproc.c i rdate.c. Per a compilar i generar els stubs, serà ne-

cessari el fitxer:

• rpcgen date.x

Això generarà els fitxers següents (a més dels que ja teníem): date.h,

date_clnt.c i date_svc.c. Per a compilar hem d’executar el següent:

• cc -o rdate rdate.c date_clnt.c

• cc -o dateproc dateproc.c date_svc.c

Per a executar el servidor (en background) fem el següent:

• dateproc &

I després executem el client, on server és el nom del servidor, per exemple. Si

la màquina on hem executat el servidor s’anomena nteum, fem el següent:

• rdate nteum

El resultat serà el següent:

Data-hora sobre el host nteum = 998776958

Data-hora sobre el host nteum = Mon Nov 5 16:40:00 2007

La seqüència d’accions és la següent: el server crea un sòcol UDP, l’associa a un

port local, i crida la funció svc_register() per registrar el número de programa

i la versió en el procés port mapper (portmap). Aquest procés haurà de funcio-

nar abans d’executar l’aplicació (normalment, es posa en marxa quan el siste-

ma operatiu s’engega). A partir d’aquest moment, el servidor espera peticions.

El client contacta quan s’executa amb el portmap en la màquina indicada uti-

litzant UDP, rep el port del servidor i crida la funció prototip de la funció re-
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mota –primer bin_date_1() i després str_date_1()–, rep els valors des del

servidor i els imprimeix.

5.3. Memòria compartida. Models de fils (threading)

Normalment, en una arquitectura client-servidor, els clients sol·liciten determi-

nats serveis als servidors i esperen que aquests els contestin amb la major eficàcia

possible. Per a sistemes distribuïts amb servidors amb una càrrega molt alta (per

exemple sistemes d’arxius de xarxa, i bases de dades centralitzades o distribuïdes),

el disseny del servidor es converteix en un qüestió crítica per a determinar el ren-

diment general del sistema distribuït. Un aspecte crucial en aquest sentit és trobar

la manera òptima de manejar l’E/S, tenint en compte el tipus de servei que ofe-

reix, el temps de resposta esperat i la càrrega de clients. No hi ha un disseny pre-

determinat per a cada servei, i escollir el correcte dependrà dels objectius/

restriccions del servei i les necessitats dels clients. Les preguntes que hem de con-

testar abans de triar un determinat disseny són les següents: quant de temps es

triga en un procés de sol·licitud del client?, quantes d’aquestes sol·licituds és pro-

bable que arribin durant aquest temps?, quant de temps pot esperar el client?,

com afecta aquesta càrrega del servidor a les prestacions del sistema distribuït?

5.3.1. Multifil

Segons les últimes tecnologies en programació per a aquest tipus aplicacions

(i així ho demostra l’experiència), els dissenys més adequats són els que utilit-

zen models de multifil (multithreading models), en què el servidor té una orga-

nització interna de processos paral·lels o fils cooperants i concurrents.

Un thread és una seqüència d’execució (fil d’execució) d’un programa, és a dir, di-

ferents parts o rutines d’un programa informàtic que s’executen concurrentment

en un únic processador. Quins avantatges aporta el thread respecte a un programa

seqüencial? Considerem que un programa té tres rutines: A, B i C. En un progra-

ma seqüencial, la rutina C no s’executarà fins que s’hagin executat A i B. En canvi,

si A, B i C són fils (threads), les tres rutines s’executaran concurrentment, i si tenen

E/S tindrem concurrència d’execució amb E/S del mateix programa (procés), la

qual cosa en millorarà notablement les prestacions. Generalment, els threads es-

tan continguts dins d’un procés, i diferents fils d’un mateix procés poden com-

partir alguns recursos, mentre que diferents processos no. L’execució de múltiples

fils en paral·lel necessita el suport del sistema operatiu, i en els processadors mo-

derns hi ha optimitzacions del processador per a suportar el multithreading.

Generalment, hi ha quatre models de disseny per a threads (en ordre creixent

de complexitat):

• Un thread i un client. En aquest cas, el servidor entra en un bucle sense fi i

escolta per un port, i davant de la petició d’un client s’executen els serveis
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en el mateix thread. Altres clients hauran d’esperar que acabi el primer. És

fàcil d’implementar però sol atén un client cada vegada.

• Un thread i diversos clients amb selecció. En aquest cas, el servidor utilitza

un sol therad, però pot acceptar diversos clients i multiplexar el temps de

la CPU entre ells. Es necessita una gestió més complexa dels punts de co-

municació (sockets), però permet crear serveis més eficients, i presenta pro-

blemes quan els serveis necessiten alta càrrega de CPU.

• Un thread per client. És probablement el més popular. El servidor espera pe-

ticions i crea un thread de servei per atendre cada nova petició dels clients.

Això simplifica el servei i el fa molt disponible, però el sistema no escala

amb la quantitat de clients i el pot saturar molt ràpidament, ja que, davant

d’una gran càrrega de client, el temps de CPU dedicat es redueix notable-

ment, i la gestió del SO pot ser molt complexa.

• Servidor amb threads en granja (workers threads). Aquest mètode és més

complex, però millora l’escalabilitat dels anteriors. Hi ha un nombre fix de

threads (workers) als quals el thread principal distribueix el treball dels cli-

ents. La dificultat d’aquest mètode rau en l’elecció del nombre de threads

(workers): si se’n seleccionen molts, les prestacions del sistema disminuiran

per saturació; si se’n seleccionen pocs, el servei serà deficient (els clients

hauran d’esperar). Normalment, serà necessari sintonitzar l’aplicació per a

treballar amb un entorn distribuït determinat.

Hi ha diferents maneres d’expressar en l’àmbit de programació amb thre-

ads: paral·lelisme en l’àmbit de tasques o paral·lelisme per mitjà de les da-

des. Escollir el model adequat minimitza el temps necessari per a

modificar, depurar i sintonitzar, el codi. La solució a aquesta alternativa és

descriure l’aplicació a partir de dos models basats un treball en concret:

– Tasques paral·leles quan threads independents poden atendre tasques inde-

pendents de l’aplicació. Aquestes tasques independents s’encapsularan en

threads que s’executaran asíncronament, i s’hauran d’utilitzar biblioteques

com Win32, Thread API (Windows) o POSIX Threads (UNIX), que han es-

tat dissenyades per a suportar concurrència en la tasca.

– Model de dades paral·leles per a calcular llaços intensius, és a dir, la mateixa

operació s’ha de repetir un nombre elevat de vegades (per exemple, comparar

una paraula amb les paraules d’un diccionari). Per a aquest cas, és possible en-

carregar la tasca al compilador de l’aplicació o, si no és possible, que el progra-

mador descrigui el paral·lelisme utilitzant l’entorn OpenMP, que és una API

que permet escriure aplicacions eficients amb aquest tipus de models.

Una aplicació d’informació personal (personal information manager) és un bon

exemple d’aplicació que conté concurrència en les tasques (per exemple, l’ac-
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cés a la base de dades, llibreta d’adreces, calendari...). En pseudocodi, això po-

dria ser el següent:

Function addressBook;
Function inBox;
Function calendar;

Program PIM {
CreateThread (addressBook);
CreateThread (inBox);
CreateThread (calendar);}

Un bon exemple d’operacions amb paral·lelisme de dades és un corrector d’or-

tografia, que en pseudocodi seria, per exemple, així:

Function SpellCheck {
loop (word = 1, words_in_file) compareToDictionary (word); }

S’ha de tenir en compte que tots dos models (threads paral·lels i dades paral·le-

les) poden estar en la mateixa aplicació. A continuació, es mostrarà el codi

d’un productor de dades i un consumidor de dades basat en pthread. Per a com-

pilar sobre el Linux, per exemple, s’utilitza gcc -o pc pc.c -lptread.

#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#define QUEUESIZE 10
#define LOOP 20

void *producer (void *args);
void *consumer (void *args);
typedef struct { /* Estructura del buffer compartit i descriptors de 
threads */

int buf[QUEUESIZE]; long head, tail; int full, empty; 
pthread_mutex_t *mut; pthread_cond_t *notFull, *notEmpty;

queue;
queue *queueInit (void); /* Prototipus de funció: inicialització del 
buffer */
void queueDelete (queue *q); /* Prototipus de funció: esborrat del 
buffer*/
void queueAdd (queue *q, int in); /* Prototipus de funció: insertar 
element al buffer */
void queueDel (queue *q, int *out); /* Prototipus de funció: treure 
element del buffer */

int main () {
queue *fifo; pthread_t pro, con; fifo = queueInit ();
if (fifo == NULL) { fprintf (stderr, "Error en crear buffer.\n"); 

exit (1); }
pthread_create (&pro, NULL, producer, fifo); /* Creació del thread 
productor */
pthread_create (&con, NULL, consumer, fifo); /* Creació del thread 
consumidor*/
pthread_join (pro, NULL); /* Espera del main() fins que acabin ambdós 
threads */
pthread_join (con, NULL);
queueDelete (fifo); /* Eliminació del buffer compartit */
return 0; } /* Fi */

void *producer (void *q) { /*Funció del productor */
queue *fifo; int i;
fifo = (queue *)q;
for (i = 0; i < LOOP; i++) { /* Inserim al buffer elements=LOOP*/ 
pthread_mutex_lock (fifo->mut); /* Semàfor per entrar a inserir */
while (fifo->full) {

printf ("Productor: queue FULL.\n");
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pthread_cond_wait (fifo->notFull, fifo->mut); } 
/* Bloquegem del productor si el buffer està ple, alliberant el 

semàfor mut perquè pugui entrar el consumidor. Continuarà quan el 
consumidor executi pthread_cond_signal (fifo->notFull);*/

queueAdd (fifo, i); /* Insereixo element al buffer */
pthread_mutex_unlock (fifo->mut); /* Allibero el semàfor */
pthread_cond_signal (fifo->notEmpty);/*Desbloquegem consumidor si 
està bloquejat*/
usleep (100000); /* Dormim 100 mseg per permetre que el consumidor 
s’activi */
}
return (NULL); }

void *consumer (void *q) { /*Funció del consumidor */
queue *fifo; int i, d;
fifo = (queue *)q;
for (i = 0; i < LOOP; i++) { /* Trec del buffer elements=LOOP*/

pthread_mutex_lock (fifo->mut); /* Semàfor per entrar a treure 
*/
while (fifo->empty) {

printf ("Consumidor: queue EMPTY.\n");
pthread_cond_wait (fifo->notEmpty, fifo->mut); }

/* Bloquegem el consumidor si el buffer està buit, alliberant el semàfor 
mut perquè pugui entrar el productor. Continuarà quan el consumidor 
executi pthread_cond_signal (fifo->notEmpty);*/

queueDel (fifo, &d); /* Treiem element del buffer */
pthread_mutex_unlock (fifo->mut); /* Alliberem el semàfor */
pthread_cond_signal (fifo->notFull); /*Desbloquegem el productor 
si està bloquejat*/

printf ("Consumidor: Recibido %d.\n", d);
usleep(200000);/* Dormim 200 mseg per permetre que el 
productor s’activi */

   }
   return (NULL); }

queue *queueInit (void) {
queue *q;
q = (queue *)malloc (sizeof (queue)); /* Creació del buffer */
if (q == NULL) return (NULL);
q->empty = 1; q->full = 0; q->head = 0; q->tail = 0;
q->mut = (pthread_mutex_t *) malloc (sizeof (pthread_mutex_t));
pthread_mutex_init (q->mut, NULL); /* Creació del semàfor */
q->notFull = (pthread_cond_t *) malloc (sizeof (pthread_cond_t));
pthread_cond_init (q->notFull, NULL); /* Creació de la variable 
condicional notFull*/
q->notEmpty = (pthread_cond_t *) malloc (sizeof (pthread_cond_t));
pthread_cond_init (q->notEmpty, NULL); /* Creació de la variable 
condicional notEmpty*/
return (q); }+

void queueDelete (queue *q) {
pthread_mutex_destroy (q->mut); free (q->mut); 
pthread_cond_destroy (q->notFull); free (q->notFull);
pthread_cond_destroy (q->notEmpty); free (q->notEmpty); 
free (q); }

void queueAdd (queue *q, int in) {
q->buf[q->tail] = in; q->tail++;
if (q->tail == QUEUESIZE) q->tail = 0;
if (q->tail == q->head) q->full = 1;
q->empty = 0;
return; }

void queueDel (queue *q, int *out){
*out = q->buf[q->head]; q->head++;
if (q->head == QUEUESIZE) q->head = 0;
if (q->head == q->tail) q->empty = 1;
q->full = 0;
return; }
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5.3.2. OpenMP

L’OpenMP (open multi processing) és una interfície de programació d’aplicaci-

ons (API) amb suport multiplataforma per a la programació en C/C++ i Fortran

de processos utilitzant memòria compartida en plataformes UNIX i Windows.

Aquesta infraestructura es compon d’un conjunt de directives del compilador,

rutines de la biblioteca, i variables d’entorn que permeten aprofitar recursos

compartits en memòria i en temps d’execució.

Definits conjuntament per un grup dels principals fabricants de maquinari i

programari, OpenMP permet utilitzar un model escalable i portàtil de progra-

mació, la qual cosa proporciona als usuaris una interfície simple i flexible per

al desenvolupament, en plataformes paral·leles, d’aplicacions d’escriptori vers

aplicacions d’altes prestacions en superordinadors. Una aplicació construïda

amb el model híbrid de la programació paral·lela es pot executar en un ordi-

nador utilitzant tant OpenMP com message passing interface (MPI).

L’OpenMP és una implementació multithreading mitjançant la qual un thread

mestre divideix les tasques sobre un conjunt de threads treballadors.

Aquests threads s’executen simultàniament, i l’entorn d’execució els assig-

na als diferents processadors de l’arquitectura. La secció del codi que està

dissenyada per a funcionar en paral·lel està marcada amb un directiva de

preprocessament que crearà els threads abans que la secció s’executi. Cada

thread tindrà un identificador (id) que s’obtindrà a partir d’una funció

(omp_get_thread_num() en C / C++), i després de l’execució paral·lela els

thread es tornaran a unir per a l’execució en el thread mestre, que continu-

arà amb l’execució del programa.

Per defecte, cada fil executarà una secció paral·lela de codi independent,

però es poden declarar seccions de treball compartit per a dividir una tasca

entre els fils de manera que cada un executi part del codi assignat. D’aques-

ta manera, en un programa OpenMP, és possible tenir junts el paral·lelisme

de dades i el paral·lelisme de tasques. Els elements principals de l’OpenMP

són les sentències per a la creació de threads, la distribució de càrrega de tre-

ball, la gestió de dades d’entorn, la sincronització de threads, i les rutines a

nivell d’usuari. L’OpenMP utilitza, en C/C++, les directives de preprocessa-

ment conegudes com a pragma (#pragma omp <resto del pragma>) per a di-

ferents construccions.

Per exemple, omp parallel s’utilitza per a crear threads addicionals a fi d’execu-

tar el treball indicat en la sentència paral·lela en què el procés original és el

thread mestre (id = 0). Per exemple, el conegut programa que imprimeix

"Hello, world" utilitzant OpenMP i multithreads és el següent:

int main(int argc, char* argv[]){
#pragma omp parallel 
printf("Hello, world.\n");
return 0;}
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Per a especificar work-sharing constructs s’utilitza el següent:

• omp for o omp do. Reparteix les iteracions d’un llaç en diversos threads.

• sections. Assigna blocs de codi independents consecutius a diferents threads.

• single. Especifica que el bloc de codi serà executat per un sol thread amb una

sincronització (barrier) al final.

• master. És similar a single, però el codi del bloc serà executat pel thread mes-

tre, i no hi ha barrier implicat al final.

Per exemple, per a inicialitzar els valors d’un array en paral·lel utilitzant thre-

ads a fi de fer una porció del treball:

#define N 100000
int main(int argc, char *argv[]) {

int i, a[N];
#pragma omp parallel for
for (i=0;i<N;i++) a[i]= 2*i;
return 0;
}

Com que l’OpenMP és un model de memòria compartida, moltes variables en

el codi són visibles per a tots els threads per defecte. Però, de vegades, és neces-

sari tenir variables privades i passar valors entre blocs seqüencials del codi i

blocs paral·lels, per la qual cosa és necessari definir atributs en les dades (data

clauses), per a permetre diferents situacions:

• shared. En la regió paral·lela, les dades són compartides i accessibles per a

tots els threads simultàniament.

• private. En la regió paral·lela, les dades són privades per a cada thread i cada

un en té una còpia sobre una variable temporal.

• default. Permet al programador definir com seran les dades dins de la regió

paral·lela (shared, private o none).

Un altre aspecte interessant de l’OpenMP són les directives de sincronització:

• critical section. El codi emmarcat serà executat per threads però només un

per vegada (no hi haurà execució alterna), mantenint l’exclusió mútua.

• atomic. És similar a la critical section, però avisa el compilador que usi ins-

truccions de maquinari especials de sincrontzació per a obtenir prestacions

millors.

• ordered. El bloc s’executa en ordre com si es tractés d’un programa se-

qüencial.
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• barrier. Cada thread espera que els altres hagin acabat la seva execució (im-

plica sincronització de tots els threads al final del codi).

• nowait. Especifica que els threads que acabin el treball assignat poden con-

tinuar.

A més, l’OpenMP proveeix de sentències per a la planificació (scheduling) del

tipus schedule (type, chunk) (on el tipus pot ser static, dynamic o guided) o pro-

porciona control sobre la sentència if que permetrà definir si es paral·lelitza, o

no, en funció de si l’expressió és vertadera o no. L’OpenMP també proporcio-

na un conjunt de funcions biblioteca com, per exemple:

• omp_set_num_threads. Defineix el nombre de threads que s’han d’utilitzar

en la regió paral·lela següent.

• omp_get_num_threads. Obté el nombre de threads que s’estan usant en

una regió paral·lela.

• omp_get_max_threads. Obté la màxima quantitat possible de threads.

• omp_get_thread_num. Torna el número del thread.

• omp_get_num_procs. Torna el màxim nombre de processadors que es po-

den assignar al programa.

• omp_in_parallel. Torna un valor diferent de zero si s’executa dins d’una re-

gió paral·lela.

A continuació, veurem alguns exemples simples:

/* Programa simple multihreading amb OpenMP */
#include <omp.h>
int main() {

int iam =0, np = 1; 
#pragma omp parallel private(iam, np)
{
#if defined (_OPENMP) 

np = omp_get_num_threads(); 
iam = omp_get_thread_num();

#endif 
printf("Hello from thread %d out of %d \n", iam, np);
}

}

/* Programa simple d’integració amb OpenMP */
main() {

double local, pi=0.0, w; long i;
w = 1.0 / N;
#pragma omp parallel private(i, local) {
#pragma omp single 
pi = 0.0;
#pragma omp for reduction (+: pi) 
for (i = 0; i < N; i++) {

local = (i + 0.5)*w;
pi = pi + 4.0/(1.0 + local*local); }

}
}

/* Programa simple de reducció amb OpenMP */
#include <omp.h> 
#define NUM_THREADS 2 
void main () {

int i; 
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double ZZ, func(), res=0.0;
omp_set_num_threads(NUM_THREADS) 
#pragma omp parallel for reduction(+:res) private(ZZ)
for (i=0; i< 1000; i++) { 

ZZ = func(I); 
res = res + ZZ; } 

} 

5.4. Objectes distribuïts

Els paradigmes basats en objectes han cobrat molta força en l’última dècada,

sobretot pels avantatges que impliquen i l’evolució de llenguatges com C++ i

Java. Per a aquests paradigmes, l’element principal és l’objecte que podem

considerar com un "element programari" i que té les característiques següents:

encapsulament (és autocontingut i inclou tant les dades que usa –atributs–

com els procediments –mètodes– que hi actuen) i herència (un objecte pot he-

retar, d’algú, un conjunt d’atributs/mètodes i ampliar-los).

Quan s’utilitza programació orientada a objectes, es defineixen classes (que

defineixen objectes genèrics) i la manera en què els objectes interactuen. Les

classes, en ser autocontingudes, fan que millori notablement el manteniment

de l’aplicació, i la depuració, i permet de manera molt fàcil la reutilització de

classes per a altres programes. Per exemple, una classe en Java (textomovimien-

to.java i la classe compilada textomovimiento.class) seria (mostra una finestra

amb text en moviment) la següent:

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Font;

public class textomovimiento extends java.applet.Applet implements Runnable {
char separated[]; String s = null; Thread killme = null;
int i; int x_coord = 0, y_coord = 0;
String num; int speed=35; int counter =0;
boolean threadSuspended = false;

public void init() {
resize(550,50);
setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,40));
s = "Feliz Programación Distribuida!!";
separated = new char [s.length()];
s.getChars(0,s.length(),separated,0); }

public void start() {
if(killme == null) {
killme = new Thread(this);
killme.start(); }
}

public void stop() { killme = null; }

public void run() {
while (killme != null) {
try {Thread.sleep(100);} catch (InterruptedException e){}
repaint(); }
killme = null; }

public void paint(Graphics g) {
for(i=0;i<s.length();i++) {

x_coord = (int) (Math.random()*10+15*i);
y_coord = (int) (Math.random()*10+36);
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g.drawChars(separated, i,1,x_coord,y_coord); }
}

public boolean mouseDown(java.awt.Event evt, int x, int y) {
if (threadSuspended) { killme.resume(); }
else { killme.suspend(); }
threadSuspended = !threadSuspended;
return true; }

}

Aquesta classe és hereva de la classe java.applet.Applet i implementa una in-

terfície runnable, ja que està escrita amb threads i per a executar-se dins d’un

navegador com a applet. Els mètodes start, stop, run i paint seran els mètodes

que cridarà la màquina virtual de Java del navegador per inicialitzar, engegar,

parar el thread i repintar la finestra. El mètode mouseDown permet suspendre/

reiniciar el thread amb el ratolí. La pàgina texto.html –per exemple– que exe-

cutarà aquest programa Java serà la següent:

<html>
<head> <title>Texto en movimiento</title></head>
<body>
<h1>Ejemplo de clases en Java</h1><hr>
<applet code="textomovimiento.class" height="50" width="550"></applet>
</body>
</html>

Una de les evolucions del paradigma ha permès que els objectes s’executin en

un sistema remot i tornin el resultat a l’aplicació que l’ha invocat. Corba és

una arquitectura desenvolupada per Object Management Group (un consorci

molt gran d’investigadors i indústries) que ha definit un estàndard (common

objet request broker architecture) que defineix tots els aspectes necessaris per a

treballar amb aplicacions i objectes distribuïts. Els grans avantatges d’aquest

tipus de paradigma és que la màquina en què s’executa l’aplicació només és

un contenidor, i les prestacions procediran de la màquina remota en què

s’executen els objectes remots. El client només demana un informació a un

objecte i no es preocupa de com està implementat. Davant de la sol·licitud,

Corba, és a dir l’ORB, posarà en marxa el servidor i atendrà la petició, i enviarà

el resultat a qui l’ha sol·licitat. Alguns autors consideren que l’ORB és l’evolu-

ció de les RPC. Òbviament, s’ha de pagar un preu: Corba assegura el funciona-

ment dels objectes distribuïts a la xarxa, però la tasca del programador es

complica quan l’utilitza; és a dir, Corba no és fàcil d’utilitzar, però garanteix

el treball amb objectes distribuïts.

El Java remote method invocation (JRMI) és un entorn de treball simple i potent

per al treball amb objectes distribuïts no presenta la complexitat de treball

d’algunes de les implementacions de Corba. Els objectes amb RMI es poden

dissenyar de manera molt fàcil i es poden posar en la xarxa, cosa que permet

de forma ràpida i senzilla DOP (distributed object programming). L’únic incon-

venient de l’RMI és que els objectes i programes que els invoquen han d’estar

escrits en Java.
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La idea de programació distribuïda és molt simple i efectiva ja que distribuïm

el treball (farm) entre altres aplicacions en altres màquines i rebem el resultat.

L’RMI permet distribuir el treball sobre altres objectes en la xarxa i no utilitzar

solament el paral·lelisme local (threads), sinó també el paral·lelisme global: en

altres màquines, altres SO, un altre HW, però amb el mateix llenguatge de pro-

gramació.

Com treballa l’RMI? Quan un client crida un servidor RMI, es posen en joc di-

verses capes de programari. Per al programador, les més importants són les de

stub –per al codi del client– i skeleton –per al codi del server– (codi Java que

s’haurà d’omplir per a poder-nos comunicar amb les altres capes), que deriva-

ran de les classes RMI. En primer lloc, s’haurà d’inicialitzar l’RRL (remote refe-

rence layer), que indicarà on serà l’objecte (màquina o xarxa) i com s’utilitzarà,

i després s’haurà de configurar la TL (transport layer), que transformarà el codi

RMI en TCP/IP (o qualsevol altre protocol de xarxa). Com que l’RMI suporta

serialització d’objectes (object serialization) és igual si els objectes passats com

a paràmetres són gaire complicats, ja que aquests objectes es converteixen en

streams quan viatgen per la xarxa i es reconverteixen fàcilment en l’objecte

original quan arriben a l’altre extrem. Les capes que intervenen en l’arquitec-

tura RMI són les que mostra la figura següent:

Figura 15

• SSL (stub/skeleton layer). S’activa quan el client invoca el servidor per mitjà

de l’API amb què treballa el programador (que és heretat de les classes RMI).

És a dir, tot el referent a la comunicació, duplicació d’objectes, seguretat,

etc. queda ocult per a aquestes capes.

• RRL (remote reference layer). Maneja la translació entre l’SSL i les crides de

l’arquitectura nativa establint un pont entre el codi de l’aplicació i la xarxa

de comunicacions. També és la responsable de controlar les excepcions.

• TL (transport layer). Són rutines no accessibles a l’usuari, responsables d’ini-

ciar les comunicacions, mantenir-les, controlar els errors, escoltar per con-

nexions i tancar-les.

Per a crear un sistema distribuït basat en objectes distribuïts, haurem d’orga-

nitzar l’aplicació en un objecte client i un altre objecte servidor. La metodolo-

gia per a crear un client RMI es basa en tres passos: a) obtenim l’objecte des de
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l’NS (naming service); b) processem l’objecte (objecte disponible per a la seva

utilització); c) utilitzem l’objecte.

A continuació, veurem un exemple simple (stats o obtenció de dades estadístiques

d’un objecte remot) per crear un objecte client que cridarà objectes remots per ac-

tualitzar una suma. En aquest exemple, s’utilitzarà per al servidor la classe Unicas-

tRemoteObject, que és una implementació de la classe RemoteObject; d’aquesta

manera, si es volen crear dues versions de l’aplicació (una amb objectes remots i

una altra amb objectes locals) simplement s’ha de canviar l’herència de la classe.

Una part important de l’arquitectura RMI és el naming system, que permet referir-

se als objectes com un string. Per a això, és necessari posar en marxa el registre, la

funció del qual és assegurar que un objecte estigui disponible per al seu ús. El re-

gistre s’ha de posar en marxa tant en la màquina local com en la remota, execu-

tant l’aplicació Java java sun.rmi.registry.RegistryImpl. 

La interfície serà la següent:

// Archivo: StatsInterface.java Que fa: Interfície bàsica per a Stats
import java.rmi.*;

public interface StatsInterface extends Remote {
String getStats( String teamName) throws RemoteException;
}

// Archivo: StatsClient.java Que fa: la GUI del client per accedir a stats
import java.awt.*; // Les classes Java 
import java.applet.*;
import java.rmi.registry.*; // Les classes Java RMI 
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.StubSecurityManager;

public class StatsClient {
public static void main( String args[]) {

Remote statsRemoteObj = null; // l’objecte remot
StatsInterface statsInterface = null;
System.setSecurityManager(new StubSecurityManager()); // l’RMI Security manager
System.out.println("Security Manager...");

    try { // obtenim l’objecte remot del Registry
   statsRemoteObj = Naming.lookup("STATS"); }

catch(Exception exc) { 
    System.out.println("Error Naming - " + exc.toString());
  System.exit(1);
}

System.out.println("No existeix el servidor en Naming...");
try { // obtenim la referència al servidor

     statsInterface = (StatsInterface) statsRemoteObj; } // Cast al meu objecte
catch(Exception exc) {

     System.out.println("Error amb el cast - " + exc.toString());
     System.exit(1); }

System.out.println("Servidor preparat...");
try {

     String stats = statsInterface.getStats("40x2");
     System.out.println("Stats: [" + stats + "]");}
catch(Exception exc) {
     System.out.println("Error durant la trucada - " +
        exc.toString()); }

    } // Fin main
} // Fin Clase StatsClient

import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;
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public class StatsServer extends UnicastRemoteObject implements StatsInterface {
     StatsServer() throws RemoteException { // Constructor

super(); }

    public String getStats( String teamName ) throws RemoteException {
return "es 80"; } // la funció que estem implementant

    public static void main(String args[] ) { // Servidor -standalone-
try {

    System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); // SM
StatsServer statsServer = new StatsServer(); // Instància de l’objecte
Naming.rebind("STATS", statsServer); } // Públic

catch(Exception exc){
System.out.println("Error en main - " + exc.toString()); }

    } // Fin main
} // Fi Classe StatsServer

Per a compilar farem el següent:

javac -g -d {CLASS_DIR} -classpath {CLASS_PATH} *.java 
On {CLASS_DIR} s'ha de reemplaçar amb el directori on hi haurà les 
classes, i {CLASS_PATH} amb el directori on hi ha les classes de Java.

rmic StatsServer (RMI compiler: generarà els S&S, codis 
d'inicialització de l'objectes).
L'últim pas és publicar l'aplicació en el registre, moment en el qual 
estarà disponible l'objecte per als clients. En la banda del servidor hi 
haurà el següent:

java sun.rmi.registry.RegistryImpl 
java StatsServer

En la banda del client hi haurà el següent:
javasun.rmi.registry.RegistryImpl 
java StatsClient

Un aspecte interessant de l’RMI és que permet crear servidors dinàmics per a

fer instàncies d’objectes diferents per a cada crida. Això es fa per mitjà de fac-

toria d’objectes, en què l’esquema que s’utilitza és com el que s’indica en la

figura següent (consulteu la bibliografia per ampliar aquest contingut):

Figura 16
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Un altre aspecte innovador dels objectes distribuïts és el mecanisme de CallBacks,

que permet al servidor d’objectes remots modificar dades de l’objecte local i evitar

així que la crida local interrogui contínuament l’objecte remot per una actualit-

zació de dades que en la majoria dels casos pot ser innecessària (és equivalent a

un sistema d’interrupcions d’un programa: s’activa quan s’ha de realitzar una ac-

ció). Consulteu la bibliografia per ampliar aquest contingut.

Microsoft ha desenvolupat idees equivalents d’objectes distribuïts que es tro-

ben en l’arquitectura DCOM (distributed component object model). Aquesta ar-

quitectura permet la interoperabilitat i la vinculació amb les capes del sistema

operatiu subjacent, la qual cosa genera aplicacions eficients en sistemes Win-

dows. El programador disposa d’un conjunt de classes i serveis que permeten

construir aplicacions distribuïdes basades únicament en l’arquitectura .Net, i

integrar objectes locals, remots, components i serveis web, en diferents capes

i amb interfícies (ben) definides.

5.5. Models de components

Un model de programació que complementa els anteriors és el basat en

models de components (component model CM). Un model de components

es basa en el fet que diverses parts o elements treballen conjuntament en

una aplicació. Java Beans (Sun), Active X (Microsoft) i OpenDoc (Apple),

entre d’altres, suporten la idea de models de components. L’avantatge prin-

cipal dels models de components és que permeten la generació de components

(elements programari consistents en un o diversos objectes) “reutilitza-

bles”, la qual cosa fa rendible l’esforç posat en el desenvolupament del pro-

gramari, encapsulant els elements i fent les habilitacions perquè d’altres el

puguin utilitzar.

La idea es basa en un element (o un bean) que és un component que encap-

sula o envolta altres objectes. Aquest component té una interfície ben defi-

nida per al grup d’objectes que integra i que permet la interacció amb els

objectes agrupats, la qual cosa garanteix la reutilització. Un exemple d’un

model de components és un automòbil. Totes les parts han de ser al seu lloc

perquè el cotxe funcioni com a tal, és a dir, el cotxe requereix un CM perquè

funcioni correctament. Sense CM, el cotxe seria un conjunt de peces desor-

ganitzades que individualment no podrien realitzar cap tasca útil (o, al-

menys, la tasca per a la qual es va concebre). Els models de components no

són necessàriament un mètode de programació en xarxa (network programming),

sinó que proporcionen un mitjà per agrupar components en una xarxa sobre

el mateix paraigua.

Si, per exemple, s’utilitza la tecnologia Java (Java Beans o JB) i atès que els beans

estan escrits en Java, són portables i es basen en el principi escrigui-una-vegada-uti-

litzi-per-sempre, permet aplicacions distribuïdes molt fàcilment. És per això que no

hi ha restriccions sobre com són els components d’un bean, la qual cosa permet

la distribució d’applets i aplicacions formades per ells. A més, els Java Beans no in-
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terfereixen amb els mecanismes de comunicació (IDL i RMI), sinó que s’han dis-

senyat per a conviure-hi. Per exemple, si volem crear un conjunt d’applets sobre

una pàgina web, trobarem una de les limitacions de les applets: no es poden co-

municar entre elles (un esdeveniment sobre una applet no serà reconegut per una

altra). Java Beans permet crear un contenidor que conté applets i aplicacions que

es podran comunicar lliurement mentre siguin dins del mateix recipient (un

exemple gràfic són els clàssics Tupperware, en què els recipients més grans conte-

nen els més petits i tots són a dins del més gran).

Un dels avantatges principals del JB respecte al model MS ActiveX (MS AX) és la

flexibilitat amb independència de plataforma (es considera com una open

solution). Els MS AX depenen del sistema operatiu i del navegador Internet Explo-

rer (si bé hi ha alguns pluggins experimentals per a altres navegadors), però el ser-

vidor sempre ha d’estar sobre una plataforma Windows, i és per això que alguns

autors difereixen de la classificació de Microsoft (open solution) dient que és un Mi-

crosoft-SS (specific solution) per les seves dependències respecte a IE i Windows.

Un aspecte crucial és la seguretat d’aquests models, ja que s’executaran objec-

tes encapsulats en la màquina local. Com que l’MS AX està integrat en el Win-

dows, és més fàcil emmascarar-hi codi malware o un altre programa perjudicial

per a la màquina local. Per solucionar aquest problema, Microsoft proposa una

tecnologia basada en authenticode, que permet que l’usuari seleccioni de quins

llocs acceptarà l’AX, però, amb això, la seguretat no està garantida. Al contrari,

els JB estan lligats a una applet i romanen estrictament dins del Java sandbox,

que preveu l’accés a qualsevol arxiu dins de la màquina local i, per la qual cosa,

es considera una tecnologia segura.

5.5.1. Java Beans

Quan s’utilitza el JB, es disposa d’un conjunt d’avantatges: mateix model de

seguretat, mateix model d’interacció i mateix model d’esdeveniments, ja que

el JB no contradiu en res l’esperit de Java. En el JB, cada bean té un conjunt de

propietats, pot ser invocat per diversos mètodes i pot disparar esdeveniments

sobre altres beans, per la qual cosa, simplement publicant l’API, un bean deter-

minat pot mostrar a un altre les seves propietats i mètodes, i disparar esdeve-

niments sobre les API publicades d’altres beans.

Figura 17
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En un disseny distribuït efectiu, és fonamental decidir que sigui remot i local. Per-

què aquest objectiu no sigui complicat, és recomanable crear dissenys utilitzant

un mòdul de xarxa que rebi la comunicació i la traslladi als mòduls que la utilit-

zen. Això facilita el canvi i l’adaptació dinàmica a les circumstàncies de càrrega.

Entre les característiques principals del JB, podem esmentar les següents:

• Persistència. Es pot salvar l’estat de les seves propietats entre execucions, és

a dir, els seus valors no són inicialitzats.

• Esdeveniments. El JB ofereix un mecanisme de notificació d’esdeveni-

ments que permet propagar un esdeveniment a altres beans en el seu CM.

• Propietats. Com que són classes, es poden heretar i crear beans basats en al-

tres beans.

• Potencia el disseny OO. En lloc de publicar biblioteques de classes, es pu-

bliquen objectes.

La idea base de disseny és crear cada part de la seva aplicació com es faria nor-

malment, on cada applet, document i component de l’aplicació Beans es po-

dria desenvolupar i depurar amb antelació. A partir d’aquest moment, s’ha de

crear un bean que encapsuli tots els components i que incorpori dos objectes

crítics per a la gestió del flux i emmagatzematge de la informació. Els esdeve-

niments seran intercanvis dels objectes EventListener i EventSource. L’objecte

EventListener està creat per a mirar per cert tipus d’esdeveniments dins de

l’aplicació, i on cada bean crearà un Listener si vol rebre esdeveniments. Un

bean també pot crear un EventSource per a crear i publicar esdeveniments per a

altres beans dins de l’aplicació.

Figura 18

A continuació es mostrarà, com a exemple, el codi d’un tirador de penals i un por-

ter, en què tots dos són objectes independents que estan agrupats en un bean.

//Archivo JugadorListenerI.java 
public interface JugadorListener extends EventLister { 

public void throwJugador ( String jugador); }
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// El nostre joc ha de ser configurat per escoltar esdeveniments 
disparats pel jugador. 
// Per això creem una interfície per als "llançaments" com una extensió 
de EventLister y agreguem un // mètode (throwJugador) que serà 
implementat més endavant al FutbolGame per connectar ambdues classes. 

//Archivo jugador.java
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.Vector; 
import java.io.Serializable; 
import java.beans.*;

public class Jugador implements Serializable { 
private Vector miListeners;
private Button pelotaRapida;
private Button pelotaEfecto;
private Button pelotaFuerte;
public Jugador() { // constructor 

setLayout(new GridLayout(4, 1)); setBackground(Color.lightGray); 
pelotaRapida = new Button("Pelota Rápida"); add(pelotaRapida);
pelotaEfecto = new Button("Pelota con Efecto"); add(pelotaEfecto);
pelotaFuerte = new Button("Pelota Fuerte"); add(pelotaFuerte);
miListeners = new Vector(); } // inicialitzem el nostre listener }

public void addListener( JugadorListener listener ) { // Afegim un listener 
miListeners.addElement(listener); } 
public void removeListener(JugadorListener listener ) { // Esborrem un listener 
miListeners.removeElement(listener);  }

public boolean action( Event evt, Object obj)   { // alguna cosa passa 
if(evt.target instanceof Button)  { // Botó polsat 

String p = new String( (String) obj); 
// Creo una acció basada en el botó que es polsi 
for ( int x = 0; x < miListeners.size(); x++) { 
// Vamos al vector y obtenemos el evento

JugadorListener listener = (JugadorListener) 
milisteners.elementAt(x);
listener.throwJugador(p); }

} 
} 

} // Clase Jugador 

public class Portero extends Panel    { // No necessita implementar 
codi bean, 

// El jugador llençarà els esdeveniments sobre el porter com si fossin 
esdeveniments normals de botons, 

// i el porter respondrà a ells 
TextArea jugadorArea;

Portero ( ) { 
setLayout(new GridLayout(1, 1)); setBackground(Color.lightGray); 
jugadorArea = new TextArea ();
add (jugadorArea); }

public void AtajoTiro ( String tiro ) { 
jugadorArea.addText ("Y el Jugador es : " + tiro); }

} // Classe porter

//Archivo FutbolGame.java
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
import java.beans.*;
public class FutbolGame extends Applets implements JugadorListener { 

Jugador jugador; Porter porter; 
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FutbolGame (String fieldName ) { 
setLayout(new GridLayout(1, 2)); resize(500, 400); // inicializo la GUI
jugador = new Jugador("Jugador"); 
add(jugador); // creo los Beans 
portero = new Portero("Portero"); 
add(portero); 
jugador.addListener(this); // El jugador dispara esdeveniments i el porter els rep 
} // Afegim el game com un listener per al jugador

public void throwJugador (String newJugador) {
// Indiquem al porter que aturi el meu llançament
Portero.AtajoTiro( newJugador);

}
}

5.6. Serveis web

El W3C defineix els serveis web (SW) com el programari de sistema dissenyat

per a suportar interaccions màquina-màquina amb interoperabilitat a la xar-

xa. Els SW són com l’API web al qual es pot accedir en una xarxa, com Inter-

net, i executa en un sistema remot els serveis requerits. La definició del W3C

implica diferents sistemes, però la utilització del terme es refereix a un client

i servidors que es comuniquen utilitzant missatges XML i que segueixen l’es-

tàndard SOAP. També hi ha operacions interpretades pel servidor i escrites en

web services description language (WSDL), i això últim no és un requisit d’un

SOAP endpoint, però sí és un prerequisit per a la generació de codi automàtic

de la banda del client en l’àmbit SOAP sobre Java o .Net.

Les especificacions que defineixen els serveis web són modulars i, en conse-

qüència, no hi ha un sol document que els contingui tots; però, entre les es-

pecificacions de base, podem enumerar les següents:

• SOAP. Basada en XML i extensible, amb format de missatge sobre "referèn-

cies" dels protocols subjacents. Els protocols principals són HTTP i HTTPS,

però hi ha implementacions per a altres com l’SMTP i XMPP.

• Web services description language (WSDL). Format XML que permet a les

interfícies de servei que es descriguin juntament amb els detalls dels seus

enllaços a protocols específics. Se sol utilitzar per a generar codi de client i

servidor i per a la configuració.

• Universal description discovery integration (UDDI). Protocol per a la

publicació i el descobriment de metadades sobre els serveis web que per-

met, a les aplicacions, trobar aquests tant en temps de disseny com

d’execució.

La majoria d’aquestes especificacions bàsiques s’han generat en el W3C, inclo-

ent-hi l’XML, SOAP i WSDL. L’UDDI prové de l’organització OASIS. A fi de mi-

llorar la interoperabilitat dels SW, la Web Services Interoperability Organization
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(WS-I) utilitza profiles. L’arquitectura dels serveis web del W3C es mostra en la

figura següent:

Figura 19

Algunes especificacions han estat desenvolupades (o estan en desenvolupa-

ment) per a estendre les capacitats del SW. Aquestes es coneixen generalment

com a WS-*,. Una llista de les més interessants és la següent:

• WS-Security. Explica com s’ha d’utilitzar XML Encryption i XML Signa-

ture en SOAP per a realitzar un intercanvi segur de missatges com a alter-

nativa o extensió de la utilització d’HTTPS.

• WS-Reliability. És un protocol estàndard d’OASIS per a l’intercanvi fiable

de missatges entre dos SW.

• WS-Addressing. És una manera de descriure l’adreça del recipient (i el re-

mitent) d’un missatge dins del missatge SOAP.

• WS-Transaction. És una manera de manejar les transaccions.

Els WS són un conjunt d’eines que es poden utilitzar de diferents maneres. Els

tres estils més comuns d’ús són l’RPC, SOA i REST.

a) SW RPC. Presenten una interfície de funció (o mètode) remota familiar a

molts desenvolupadors. Normalment, la unitat bàsica d’una WS RPC és una

operació WSDL. 

Els primers SW es van centrar en l’RPC. Aquest mètode es va desplegar àmpli-

ament i va rebre molt suport; tanmateix, de vegades, aquest mètode s’ha cri-

ticat perquè no està desacoblat respecte al servei i la funció en un llenguatge

específic.

b) SOA (arquitectura orientada a serveis). Els SW també es poden utilitzar

per a implementar una arquitectura d’acord amb els conceptes dels serveis ori-
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entats cap a l’arquitectura (SOA), en què la unitat bàsica de la comunicació és

un missatge en comptes d’una operació. Alguns autors ho defineixen com a

missatge orientat als serveis.

c) REST. El SW RESTful és l’intent d’emular els protocols HTTP i similars en

restringir la interfície a un conjunt d’operacions ben conegudes (per exemple,

GET, PUT, DELETE). Aquí, l’atenció se centra en la interacció amb els recursos,

en lloc dels missatges o de les operacions. El RESTful pot utilitzar WSDL per a

descriure missatges SOAP sobre HTTP, que defineix les operacions, o es pot im-

plementar com una abstracció purament en la part superior de SOAP (per

exemple, SW-Transferència).

5.6.1. Un exemple de programació amb JAX-WS

Un objectiu clau de JAX-WS és simplificar el desenvolupament de serveis web

Java. En el model de programació de JAX, la definició d’un servei web pot co-

mençar des de qualsevol classe Java o un document WSDL. També és possible

començar amb un WSDL i una classe Java, i definir un servei web mitjançant

personalitzacions. El model de programació consta dels passos següents:

1) Definir un servei d’execució de Java.

2) Generar el servei web, incloent-hi un fitxer WSDL, mitjançant l’aplicació

de les sentències al fitxer font. Aquest pas es realitza amb l’ajuda de l’eina apt,

que forma part del JDK.

3) Empaquetar els arxius creats en el pas anterior en un arxiu war juntament

amb un o més descriptors. Aquest es considera una creació raw de l’arxiu war,

a diferència del següent, que serà cooked.

4) Generar l’arxiu war cooked, que inclourà classes addicionals i les dades de

configuració. Per a aquesta tasca, s’utilitzarà l’eina wsdeploy, que és part del pa-

quet JAX.

El JAX no exigeix que un servei web implementi una interfície, i la definició

dels serveis web pot ser tan senzilla com escriure aquesta classe Java:

package server;
import javax.jws.WebService;
@WebService
public class HelloImpl {

/*** @param name
@return Say hello to the person. */

public String sayHello(String name) { return "Hello, " + name + "!";}
}

El que fa que aquesta classe sigui un servei web és l’anotació @WebService.

Aquesta anotació és una de les definides en el web de Serveis-Metadades per a
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l’especificació de la plataforma Java, i marca aquesta classe Java com una apli-

cació d’un servei web. S’ha de tenir en compte que aquesta classe no imple-

menta una interfície, i que el mètode sayHello() no declara una

RemoteException. Una classe de servei web és una implementació del mètode

amb paràmetres i tipus de retorn que ha de ser compatible amb JAXB 2.0. El

JAX-WS es basa en l’aplicació de processament apt i s’aplica a les fonts Java per

a crear arxius de codi addicional. L’altre pas consisteix a executar apt en el codi

Java, la qual cosa genera els arxius següents:

HelloServiceImpl.wsdl
schema1.xsd
classes/server/HelloImpl.class
classes/server/jaxrpc/SayHello.class
classes/server/jaxrpc/SayHelloResponse.class
classes/server/jaxrpc/SayHello.java
classes/server/jaxrpc/SayHelloResponse.java

L’arxiu fonamental és el wsdl, que genera la descripció del servei a partir de la

classe anterior:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <definitions 
 name="HelloImplService" 
 targetNamespace="http://server/jaxrpc" 
 xmlns:tns="http://server/jaxrpc" 
 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">

<types>
 <xsd:schema>

    <xsd:import namespace="http://server/jaxrpc" 
        schemaLocation="schema1.xsd"/>

</xsd:schema>
</types>

<message name="sayHello">
     <part name="parameters" element="tns:sayHello"/>

</message>
<message name="sayHelloResponse">

    <part name="result" element="tns:sayHelloResponse"/>
</message>

<portType name="HelloImpl">
    <operation name="sayHello">
      <input message="tns:sayHello"/>
      <output message="tns:sayHelloResponse"/>
    </operation>

</portType>

<binding name="HelloImplBinding" type="tns:HelloImpl">
    <soap:binding 
     transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
      style="document"/>

<operation name="sayHello">
    <soap:operation soapAction=""/>
    <input>
      <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
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</binding>
<service name="HelloImplService">

   <port name="HelloImplPort" binding="tns:HelloImplBinding">
     <soap:address location="REPLACE_WITH_ACTUAL_URL"/>
     </port>

</service>
</definitions>

La definició WSDL importa l’arxiu d’esquema schema1.xsd. Aquest esquema

defineix dos tipus complexos de la WSDL (sayHelloResponse i sayHello), i el

seu contingut és el següent:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" 

    targetNamespace="http://server/jaxrpc" 
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="sayHelloResponse" 
type="ns1:sayHelloResponse" 
xmlns:ns1="http://server/jaxrpc"/>

    <xs:complexType name="sayHelloResponse">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="return" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="sayHello" 
type="ns2:sayHello" 
xmlns:ns2="http://server/jaxrpc"/>

<xs:complexType name="sayHello">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

Les dues classes de Java defineixen els beans JAXB que s’utilitzen per a seri-

alitzar i deserialitzar (marshal i unmarshal) els missatges del servei web. L’apt

compila aquestes fonts, juntament amb la definició de servei, i genera els

arxius de classe.

package server.jaxrpc;
import javax.xml.bind.annotation.*;
import javax.xml.rpc.ParameterIndex;
@XmlRootElement(name="sayHelloResponse", 

namespace="http://server/jaxrpc")
@XmlAccessorType(AccessType.FIELD)
@XmlType(name="sayHelloResponse", 

namespace="http://server/jaxrpc", 
propOrder={"_return"})

public class SayHelloResponse {
@XmlElement(namespace="", name="return")
@ParameterIndex(value=-1)
public java.lang.String _return;
public SayHelloResponse(){}

}

package server.jaxrpc;
import javax.xml.bind.annotation.*;
import javax.xml.rpc.ParameterIndex;
@XmlRootElement(name="sayHello",

namespace="http://server/jaxrpc")
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@XmlAccessorType(AccessType.FIELD)
@XmlType(name="sayHello", 

namespace="http://server/jaxrpc", 
propOrder={"name"})

public class SayHello {
@XmlElement(namespace="", name="name")
@ParameterIndex(value=0)
public java.lang.String name;
public SayHello(){}

}

A continuació, és necessari generar un paquet en un arxiu war juntament amb

un o més descriptors del projecte. Aquesta informació serà en l’arxiu jaxrpc-

ri.xml i conté informació sobre un servei web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<webServices

xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/dd"
version="1.0"
targetNamespaceBase="http://artima.com"
typeNamespaceBase="http://artima.com"
urlPatternBase="/ws">

<endpoint
name="sayhello"
displayName="A Java Web service"
interface="server.HelloImpl"
implementation="server.HelloImpl"
wsdl="/WEB-INF/HelloImplService.wsdl"/>

<endpointMapping
endpointName="sayhello"
urlPattern="/sayhello"/>

</webServices>

Aquest descriptor defineix un únic punt sayhello, i el mapa a l’URL /say-

hello (la interfície del servei i la implementació es refereixen a la mateixa

classe).

<!DOCTYPE web-app
PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_3.dtd">

<web-app>
<display-name>Hello, JAX-RPC 2.0!</display-name>
<description>A hello, world, Web service.</description>
<session-config>
<session-timeout>60</session-timeout>
</session-config>

</web-app>

Crear un arxiu war file és fàcil amb l’eina d’ant war, en què l’arxiu de schema

es col·locarà en un directori arrel, i així el podran baixar els clients que neces-

sitin accedir a la descripció WSDL. La descripció WSDL serà servida pel servlet

JAX-WS, i l’estructura dels arxius war serà la següent:

schema1.xsd
WEB-INF/web.xml
WEB-INF/jaxrpc-ri.xml
WEB-INF/HelloImplService.wsdl
WEB-INF/classes/server/HelloImpl.class
WEB-INF/classes/server/jaxrpc/SayHello.class
WEB-INF/classes/server/jaxrpc/SayHello.java
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WEB-INF/classes/server/jaxrpc/SayHelloResponse.class
WEB-INF/classes/server/jaxrpc/SayHelloResponse.java

El pas final consisteix a generar l’arxiu war definitiu conegut com a cookedwar,

la qual cosa afegirà els descriptors finals i altres classes de suport utilitzant l’ei-

na wsdeploy. L’eina wsdeploy llegeix jaxrpc-ri.xml i crida l’eina wscompile per

generar l’arxiu war "cooked". Aquest arxiu es podrà copiar en el directori we-

bapps (contenidor de servlets) del servidor web, que ja estarà a punt per a ser

utilitzat (tots els arxius jar s’hauran de copiar en el directori de biblioteques,

per exemple, en Jakarta Tomcat a /shared/lib). Es podrà accedir al servei mit-

jançant http://localhost:8080/jaxrpc-hello/hello, on el localhost i el port

s’hauran de substituir pel nom del servidor i el port en què s’atenen les petici-

ons. El resultat serà el següent:

Figura 20

La descripció WSDL del servei web serà accessible per mitjà d’aquest URL (per

a baixar-se l’arxiu WSDL):

http://localhost:8080/jaxrpc-hello/hello?WSDL

Que donarà el contingut següent:

<service name="HelloImplService">
<port name="HelloImplPort" 

binding="tns:HelloImplBinding">
<soap:address location="http://localhost:8080/jaxrpc-hello/hello"/>

</port>
</service>
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6. Casos d'ús: paradigmes i complexitat

Un aspecte crucial en la programació paral·lela/distribuïda és la selecció de

l’algoritme més adequat per a realitzar una tasca. Això no és gens fàcil per a

un programador, ja que s’han de tenir en compte moltes coses com, per exem-

ple, l’arquitectura del maquinari subjacent (cores, memòria, amplada de ban-

da, etc.), portabilitat, eficiència, complexitat, escalabilitat, prestacions o

distribucions de dades. Totes aquestes qüestions poden fer que un algoritme

que funciona bé en un paradigma de memòria compartida sigui poc eficient

en objectes distribuïts però, al seu torn, amb escalabilitat nul·la en els primers

i, al contrari, amb escalabilitat il·limitada si es basen en objectes remots.

A fi d’analitzar aquestes qüestions, hem decidit analitzar el problema que es

presenta freqüentment sobre la necessitat d’ordenació de dades de manera pa-

ral·lela/distribuïda, i analitzarem algunes implementacions dels algoritmes

d’ordenació mirant quins podrien ser els mecanismes de selecció de l’algorit-

me/paradigma abans d’iniciar l’escriptura del codi. Generalment, els algorit-

mes d’ordenació es basen en l’acció de comparar i intercanviar informació, o

en la seva pròpia representació dels nombres. La complexitat (O) és una mesu-

ra utilitzada normalment per a definir quant costarà realitzar l’acció proposa-

da i generalment implica una mesura de prestacions... En els algoritmes de

comparar-intercanviar, el límit inferior de la complexitat és O(n*log n), mentre

que en els basats en la representació el límit inferior de la complexitat és O(n).

En ordenació seqüencial, els millors algoritmes (quicksort, mergesort) tenen

complexitat O(n*log n), per la qual cosa, si tinguéssim n processadors, es po-

dria demostrar que O(n*log n)/n = O(log n), que seria el desitjable. Aquesta pro-

gressió l’anomenarem escalabilitat i generalment es reflecteix en un valor

conegut com a speedup. Un speedup lineal significa que si l’algoritme seqüen-

cial triga X temps a resoldre el problema, l’algoritme paral·lel o distribuït en n

processadors trigarà X/n temps.

En els algoritmes d’ordenació paral·lels, haurem de tenir en compte dos aspec-

tes fonamentals, que són la distribució de dades i la manera de realitzar les

comparacions. En el primer cas, s’ha de diferenciar si tots els elements a orde-

nar són en el mateix processador o si cada processador conté un bloc de dades,

i si es compleix que tots els elements del processador Pi són menors que els de

Pj si i < j. És a dir, estan desordenats en el processador, però hi ha certa relació

global. Quant a les comparacions, es poden realitzar tenint en compte que

cada processador té un únic element o que cada processador té un conjunt

d’elements. Les situacions possibles es mostren a continuació.

En el primer cas, suposem que hi ha un element per processador (en el primer,

només Pj realitza l’ordenació, mentre que, en el segon, Pi i Pj fan l’ordenació)
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i, en comunicacions, la despesa és la mateixa; però en prestacions pot ser di-

ferent, ja que en el segon processador no és un bloqueig fins a rebre la dada,

sinó que és una comparació extra que ha de fer el procés Pi.

Figura 21

No obstant això, aquest tipus de distribució no implicarà un increment de spe-

edup, ja que el Pi i Pj s’hauran de bloquejar per la tramesa de dades. En aquest

cas, tots els paradigmes són possibles, però el més adequat podria ser l’MPI, i

l’Open MP per a Pj (també es podria utilitzar una RPC cridada per Pi sobre Pj).

Figura 22

En el segon cas, suposem que hi ha més d’un element per processador, i en la

primera figura només Pj realitza les comparacions, mentre que, en la segona,

els dos processadors realitzen la comparació. En tots dos casos, el cost de co-

municacions és el mateix, però no el de còmput. En aquest cas, com en l’an-
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terior, tots els paradigmes són possibles, però l’OpenMP podria el més adequat

per a les comparacions, i l’MPI per a comunicacions múltiples. Hi ha diferents

algoritmes d’ordenació que implementen aquestes estructures i que veurem

en pseudocodi a continuació.

6.1. Algoritme Merge Bitonic

És un algoritme molt simple (Batcher, 1968) que considera com una seqüència

bitònica una sèrie d’elements < a0, a1, a2, …, an – 1> tal que hi ha un índex,

i tal que < a0, a1, …, ai> és creixent i monòton, i < ai + 1, …, an – 1 > és de-

creixent i monòton, o que hi ha un desplaçament cíclic dels índexs tal que es

compleix l’anterior.

Figura 23

Si considerem com a propietat (de tota seqüència bitònica de n elements)

l’operació comparar/intercanviar amb els elements ai i a(i + n/2), obtindrem

dues seqüències bitòniques amb els nombres d’una seqüència menors que els

de l’altra. Per això, aplicant recursivament el comparar/intercanviar a les sub-

seqüències, arribarem a llistes bitòniques de mida 1 i, així, la llista inicial de n

elements estarà ordenada. Considerem el següent:

Seqüència original: 3 5 8 9 10 12 14 20 95 90 60 40 35 23 18 0

1a. Comparar/intercanviar: 3 5 8 9 10 12 14 0 | 95 90 60 40 35 23 18 20

2a. Comparar/intercanviar: 3 5 8 0 | 10 12 14 9 | 35 23 18 20 | 95 90 60 40

3a. Comparar/intercanviar: 3 0 | 8 5 | 10  9 | 14 12 | 18 20 | 35 23 | 60 40 | 95 90

3a. Comparar/intercanviar: 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 35 | 40 | 60 | 90 | 95

Com es demostra, l’algoritme funciona però presenta un problema: neces-

sitem que la seqüència d’entrada compleixi unes propietats que normal-

ment no complirà. Per tant, haurem de realitzar el pas previ d’obtenir

seqüències bitòniques amb cada vegada més elements, ja que una seqüèn-

cia de dos elements sempre és bitònica. És a dir, qualsevol seqüència de n

elements es pot veure com la concatenació d’un conjunt de seqüències bi-

tòniques de dos elements. Haurem de tenir en compte que, en concatenar

les parts ascendents i descendents de dues seqüències bitòniques, s’obtin-

drà una altra seqüència bitònica.
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Si considerem el cas en què en cada processador només hi ha un element de la

seqüència a ordenar, es pot organitzar molt fàcilment en arquitectures regulars

com l’hipercub o una malla. Per exemple, en un hipercub els processadors que

difereixen en un bit són veïns, per la qual cosa en l’èsim-pas, els processadors

que difereixin en el (d – i + 1) bit realitzaran una operació compare-exchange. En

la malla hi ha menys connectivitat que en l’hipercub, però buscarem que la

majoria (però no totes) de les operacions de comparar/intercanviar es realitzin

entre veïns físics. Per exemple, l’algoritme en pseudocodi per a l’hipercub serà

el següent:

// label: identificador del processador = seqüència binària de "d" bits.
// d: número de dimensions = número de veïns de cada processador.
// comp_exchange_max(j): compara l’element local amb l’element del processador més
// proper a través de la j-èssima dimensió i es queda amb el gran.

Bitonic_sort(label, d) {
Per a i:=0 fins (d-1) {

Per a j:=i fins 0 amb decrement (-1) {
if (nèssim((i+1),label) <> (nèssim(j,label)))

comp_exchange_max(j);
else

comp_exchange_min(j);
}

}

En aquest cas, la complexitat serà O(log2 n). En conclusió, per a la selecció

d’un algoritme no solament haurem de tenir en compte el paradigma de

programació, sinó que, a més, haurem d’analitzar la complexitat, les pres-

tacions i l’speedup possible, qüestions relacionades amb l’arquitectura sub-

jacent. En aquest cas, és evident que el pas de missatges, rpc o objectes

remots podrien ser els paradigmes més aconsellables (des de nivell més baix

a més abstracció del problema).

6.2. Algoritme de la bombolla

Aquest és un altre tipus d’algoritme inherentment seqüencial amb (n – 1) ite-

racions, en el pitjor cas, i amb una complexitat O(n2). Per als nostres objectius,

analitzarem una versió de transposició parell/senar. Aquesta versió consta de

n fases, i en cada una es fan O(n) comparacions, la qual cosa implica O(n2).

L’algoritme distingeix entre fases senars i fases parelles: en la fase senar, es

comparen (a1, a2), (a3, a4),…, (an – 1,an), i en la fase parella es comparen (a2,

a3), (a4, a5), …, (an – 2, an – 1). Si en cada fase es té un element per processa-

dor, es fa una comparació amb el veí immediat, la qual cosa significa O(1), i el

temps de d’execució distribuïda/paral·lela serà O(n) i, considerant el conjunt

Tp = O(n2), no serà òptima quant al cost. Si tenim més d’un element per pro-

cessador, hi haurà p blocs de (n / p) elements que s’ordenen de manera local.

A continuació, es fan p fases en què una meitat sigui parella i l’altra meitat se-

nar. En cada fase es fan O(n / p) comparacions i O(n / p) comunicacions, per

la qual cosa una mesura del temps invertit serà la següent:

Tp = orden local + comparación + comunicación = O( (n / p) * log (n / p) ) + O(n) + O(n).
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Que serà una operació òptima en cost, però poc escalable. En pseudocodi serà

el següent:

Impar-Par(n, id) {
Para i:=1 hasta n {

if impar(i) {
if impar(id) compare_exchange_min(id+1) 
else compare_exchange_max(id-1)}

else {
if par(id) compare_exchange_min(id+1);
else compare_exchange_max(id-1) }

}
}

Seqüència inicial: 3 2 3 8 5 6 4 1

1a. fase parell: 2 | 3 3 | 8 5 | 6 1 | 4

2a. fase senar: 2 3 | 3 5 | 8 1 | 6 4

3a. fase parell: 2 | 3 3 | 5 1 | 8 4 | 6

4a. fase senar: 2 3 | 3 1 | 5 4 | 8 6

5a. fase parell: 2 | 3 1 | 3 4 | 5 6 | 8

6a. fase senar: 2 1 | 3 3 | 4 5 | 6 8

7a. fase parell: 1 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 8

8a. fase senar: 1 2 | 3 3 | 4 5 | 6 8

Si bé aquest algoritme funciona adequadament per a un element, la trans-

posició parell/senar mou els elements pas a pas i això implica massa movi-

ments, i fóra bo poder recórrer distàncies més llargues. Hi ha una variació

d’aquest algoritme anomenat ShellSort que soluciona aquests problemes i

que es pot aplicar tant a arquitectures regulars com a distribuïdes. El para-

digma més adequat a causa d’aquests moviments de dades podria ser

l’OpenMP, tanmateix, l’MPI no és descartable ja que permet operacions

distribuïdes sincròniques.

6.3. Algoritme Radix

Aquest algoritme es basa en la representació en xifres dels nombres a ordenar

i considerem que siguin b xifres el nombre de l’esmentada representació. L’al-

goritme Radix analitza per passos r xifres de representació d’un element. L’al-

goritme necessitarà b/r iteracions, i durant la iteració i ordenarà els elements

partint d’aquestes i xifres més significatives. Si dos blocs tenen la mateixa i xi-

fra més significativa, manté l’ordre que hi ha entre ells (es diu que l’algoritme

és estable). El temps estimat serà el següent:

Tp = (b / r) * 2 r * (O(log n) + O(n))

Inicial: 179 208 306 093 859 984 055 009 271 033

1r.: 1: 271 3: 093 033     4: 984 5: 055 6: 306 8: 208 9: 179 859 009

Resultat: 271 093 033 984 055 306 208 179 859 009

2n.: 0: 306 208 009     3: 033     5: 055 859     7: 271 179    8: 984     9: 093

Resultat: 306 208 009 033 055 859 271 179 984 093
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3r.: 0: 009 033 055 093    1: 179 2: 208 271 3: 306 8: 859    9: 984

Resultat final: 009 033 055 093 179 208 271 306 859 984

En pseudocodi seria el següent:

for (i=0; i<n; i++){ // Per a cada número
x=0;
for (j=0; j<n; j++) if (a[i] > a[j]) x++ //compto els menors que ell
b[x] = a[i] // copiem el número en el lloc correcte
}

En aquest cas, comparar un nombre amb n – 1 requereix almenys n – 1 passos,

per la qual cosa per a n nombres necessitarà n * (n – 1) passos i la complexitat

serà O(n2).

Amb n processadors podríem fer que cada processador fos l’encarregat de tro-

bar la posició final de cada nombre. Amb tots els processadors treballant en

paral·lel, la complexitat seria de O(n). Aquesta complexitat és inferior a qual-

sevol algoritme d’ordenació seqüencial i es pot millorar (per exemple amb el

Rank Sort O(log n) amb n2 processadors).

forall (i=0; i<n; i++){ // Per a cada número en paral·lel
x=0;
for (j=0; j<n; j++) if (a[i] > a[j]) x++ //comptem els menors que ell
b[x] = a[i] // copiem el número en el lloc correcte
}

És evident que el paradigma més adequat és multithreading (OpenMP), però hi

ha implementacions molt eficients realitzades en MPI.

6.4. Conclusions

Com s’ha vist en els algoritmes anteriors, el temps de còmput serà proporcio-

nal a la complexitat, i el programador de l’aplicació haurà d’avaluar amb de-

teniment aquestes qüestions per veure la implementació més eficient des del

punt de vista algorítmic per després seleccionar el paradigma de programació

que millor s’adapti a la solució adequada. 

Abans de programar l’algoritme, la complexitat permet "tenir idea" de com

funcionarà (temps estimat de retorn i de resposta) i de si serà gaire eficient.

Si no es troba l’algoritme específic, es poden considerar diferents estructures

per a organitzar el codi paral·lel distribuït que presenten determinades garan-

ties (i s’utilitzen freqüentment) i de les quals es poden extrapolar paràmetres

de rendiment i eficiència. Entre elles podem enumerar les següents:

1) Master-worker. De vegades, també se l’anomena granja de tasques (task-

farm). S’adapten millor a un tipus de paradigma de programació que a un altre;

i, com ja s’ha vist en multithreading, un thread mestre envia treball als treballa-

dors que el resolen i tornen el resultat al mestre.
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2) SPMD (single program multiple data). A l’inici de l’aplicació es creen un con-

junt de tasques amb el mateix codi, però cada una té diferents dades. El pro-

blema d’aquest tipus d’organització pot ser la distribució de les dades.

3) Pipelining. Es realitza una descomposició funcional de les tasques a realitzar

i s’executen en etapes. Una tasca ha d’acabar abans de començar la següent.

Cada etapa executa la mateixa tasca de manera concurrent amb la resta d’eta-

pes/processos.

4) Divide & conquer. Es divideix el problema en subconjunts, se solucionen

aquests, i al final s’ajunten tots els resultats i s’obté el final.

Una vegada desenvolupat l’algoritme en una tecnologia o en una altra (i fent

la inversió en disseny, desenvolupament i depuració), es pot veure amb més

detall l’adequació de la solució desenvolupada analitzant els índexs següents:

1) Proporció d’execució. Mesura la sortida de resultats en funció del temps

(per exemple MIPS o FLOPS per a una màquina distribuïda/paral·lela determi-

nada).

2) Speedup. Utilitzant p processadors és la relació següent:

Speedup (p) = TempsSèrie/Temps Paral·lel(p)

3) Eficiència. Proporciona una idea de l’speedup respecte a l’speedup lineal, i es

basa en la idea que sol amb un sistema paral·lel ideal de p processadors s’ob-

tindrà un speedup lineal igual a p.

Eficiència(p) = speedup(p)/p 

4) Redundància. És el quocient entre el nombre d’operacions realitzades en

un sistema paral·lel de p processadors i el nombre d’operacions necessàries per

a realitzar la mateixa tasca en un sistema monoprocessador.

5) Cost. Temps d’execució paral·lela pel nombre de processadors (en un siste-

ma monoprocessador, és el temps d’execució).

6) Escalabilitat. Relaciona la dependència de les prestacions amb el nombre

de processadors i el grau de paral·lelisme del problema.
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Glossari

ACID m Vegeu atomicity, consistency, isolation, and durability.

atomicity, consistency, isolation, and durability m Un dels principals requeriments
per a un correcte processament de transaccions.
sigla ACID

API f Vegeu application program interface. 

application program interface f Col·lecció de crides a subrutines que permeten a les apli-
cacions usar un sistema programari.

asíncron -a adj Dit d'allò en què no es garanteix coincidència en el temps de rellotge. Per
exemple, en una comunicació asíncrona, l'emissor i el receptor poden estar, o no, involucrats
en l'operació en el mateix instant de temps.

broker m Programa (component o capa de programari) que accepta peticions d'una capa de
programari o un component i les trasllada d'una manera que sigui compresa per altres capes
o components.

common object request broker architecture f Arquitectura que permet que els objectes
es comuniquin entre ells, amb independència del llenguatge de programació en què es van
escriure o del sistema operatiu en el qual s'executen.
sigla CORBA

component m Peça de programari que pot ser usada com a bloc de construcció de sistemes
majors.

CORBA f Vegeu common object request broker architecture.

crida d'operacions remotes f Protocol que permet a un programa, executar-ne un altre
(o part d'ell) en una altra màquina enviant les dades per la xarxa. La situació remota pot ser
explícita per al programador o transparent. El protocol s'encarrega de fer arribar les dades,
cridar les operacions i tornar els resultats a qui va cridar les operacions.
sigla RPC

marshalling (serialització) f Procés de recollir dades i transformar-les en un format in-
termedi estàndard amb l'objectiu de transmetre-les per xarxa a altres màquines. Tant l'emis-
sor com el receptor necessitaran processos de transformació de les seves dades originals des
del format intermedi i al format intermedi per a obtenir les dades equivalents en la seva re-
presentació.

memòria compartida f Memòria que apareix a l'usuari amb un espai únic d'adreces i a la
qual pot accedir qualsevol procés.

memòria distribuïda f Memòria que és físicament distribuïda entre diversos mòduls. Una
arquitectura distribuïda de memòria pot aparèixer als usuaris com una única memòria com-
partida amb un espai d'adreces únic, o pot aparèixer com a memòria disjunta amb diversos
espais d'adreces.

message oriented middleware m Categoria de comunicació entre aplicacions que, en ge-
neral, es basa en el pas de missatges de manera asíncrona. La majoria de middleware basats en
aquesta categoria de comunicació depèn d'una cua de missatges del sistema, encara que al-
gunes implementacions depenen de sistemes d'emissió (broadcast), o de sistemes de multidi-
fusió (multicast).
sigla MOM

message passing interface f Interfície de pas de missatges com a protocol de comunicació
entre ordinadors (o entre processos en el mateix ordinador), que defineix un estàndard (de
l'organització MPI Forum) de comunicació entre processadors que executen una aplicació en
un sistema de memòria distribuïda.
sigla MPI

middleware f Capa de programari distribuïda que se situa en el sistema operatiu (de xarxa)
i abans de la capa d'aplicació, i abstreu l'heterogeneïtat de l'entorn.

MIMD f Vegeu múltiples instruccions, múltiples dades. 

MOM m Vegeu message oriented middleware.
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MPI f Vegeu message passing interface. 

multiordinador m Computador en què els seus processadors poden executar fluxos d'ins-
truccions separats, tenen les seves memòries privades, i els uns no poden accedir directament
a la memòria d'uns altres. La majoria de multiordinadors són màquines de memòria disjunta
construïdes ajuntant nodes mitjançant enllaços de xarxa de comunicacions.

múltiples instruccions, múltiples dades m pl Categoria de la taxonomia de Flynt en la
qual múltiples fluxos d'instruccions són aplicats concurrentment a múltiples conjunts de da-
des. Aquesta arquitectura és una arquitectura en què múltiples processos heterogenis es po-
den executar en diferents proporcions.
sigla MIMD

multiprocessador m Computador en què els seus processadors poden executar fluxos se-
parats d'instruccions, però disposen d'un únic espai d'adreces. La majoria són màquines de
memòria compartida, construïdes connectant diversos processadors amb memòries mitjan-
çant una arquitectura de bus, malla o switch.

multitasca f Tasca consistent en múltiples processos que s'executen en un únic processa-
dor. Normalment, és una característica del sistema operatiu, que permet repartir el temps
d'execució del processador entre les execucions de les tasques individuals, realitzant canvis
de context en cada intercanvi de procés en execució.

multithreading en Vegeu thread.

non uniform memory access m Sistema en què les memòries no disposen de temps uni-
forme per a les operacions de lectura o escriptura. En aquest sistema, la memòria es constru-
eix normalment de manera jeràrquica. En sistemes amb multiprocessador, algunes porcions
de la memòria es poden llegir més ràpidament que d'altres. 
sigla NUMA

NUMA m Vegeu non uniform memory access.

OpenMP f Vegeu open multi processing.

open multi processing f Interfície de programació (API) amb suport multiplataforma per a
la programació en C/C++ i Fortran, de processos utilitzant memòria compartida en platafor-
mes UNIX i Windows.
sigla OpenMP

ordinador distribuït m Ordinador constituït per diversos ordinadors menors (i potenci-
alment independents), com per exemple una xarxa d'estacions de treball o ordinadors de so-
bretaula. És destacable la bona relació entre cost i eficiència que s'aconsegueix i la flexibilitat
del sistema per al creixement i actualització. Normalment, són de tipus heterogeni.

paradigma de programació m Paradigma que, en la generació de codi font, representa
la realització des d'un enfocament particular o bé qüestions d'índole filosòfica sobre la cons-
trucció del programari.

programa simple, múltiples dades m Categoria afegida a la taxonomia de Flynt en la
qual es descriuen programes compostos per diverses instàncies d'un tipus únic de procés, en
què cada un executa el mateix codi de manera independent. Es pot veure com una extensió
de SIMD o una restricció de MIMD.
sigla SPMD

proporció comunicació-còmput f Proporció del nombre de càlculs desenvolupats per un
procés enfront de la mida total dels missatges que aquest envia. La proporció també se sol
calcular com la proporció de temps usat per a computació enfront de l'usat per a comunica-
ció.

RPC f Vegeu crida d'operacions remotes.

servei web m Col·lecció de protocols i estàndards que serveixen per a intercanviar dades
entre aplicacions. Diferents aplicacions de programari desenvolupades en llenguatges de pro-
gramació diferents, i executades en qualsevol plataforma, poden utilitzar els serveis web per
a intercanviar dades en xarxes d'ordinadors i a Internet. La interoperabilitat s'aconsegueix
mitjançant l'adopció d'estàndards oberts. Les organitzacions OASI i W3C són els comitès res-
ponsables de l'arquitectura i reglamentació dels serveis web.
en web service
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simple instrucció de múltiples dades f Categoria de la taxonomia de Flynt en què un
flux d'instruccions és concurrentment aplicat a múltiples conjunts de dades. En una arqui-
tectura d'aquest tipus, els processos homogenis executen síncronament les mateixes instruc-
cions en les seves pròpies dades.
sigla SIMD

SIMD f Vegeu simple instrucció múltiples dades.

SPMD m Vegeu programa simple, múltiples dades. 

SOA f Aproximació arquitectural per a construir aplicacions que implementen processos de
negocis o serveis usant un conjunt de components de caixa negra dèbilment acoblats, orga-
nitzats per oferir a un nivell de servei definit.

SOAP m Protocol simple d'accés a objectes que permet, amb independència de la màquina
i de les particularitats de la xarxa, utilitzar un vocabulari basat en XML comú per a codificar
dades i operacions.

taxonomia de Flynt f Esquema de classificació arquitectural amb dos eixos, el nombre de
fluxos d'instruccions executant-se concurrentment, i el nombre de conjunts de dades a les
quals s'apliquen aquestes instruccions.

thread m Seqüència d'execució (fil) d'un programa, és a dir, les diferents parts o rutines d'un
programa que s'executen concurrentment en un únic processador. Generalment, els threads
estan continguts en un procés, i diferents fils d'un mateix procés poden compartir alguns re-
cursos, mentre que diferents processos no. L'execució de múltiples fils (multithreading) en pa-
ral·lel necessita suport del sistema operatiu i el suport físic de diversos processadors o, si no
pot ser, el suport multiprogramat del sistema operatiu en un únic processador per al suport
concurrent dels fils.

UMA m Vegeu uniform memory access.

uniform memory access m Accés que permet a qualsevol element de memòria ser llegit o
escrit en el mateix temps de manera constant.
sigla UMA

web service m Vegeu servei web. 
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