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Introdução

Aplicações científicas, pela alta complexidade de 
seus algoritmos, requerem um alto poder
computacional. São comuns operações com pontos 
flutuantes, matrizes, procedimentos iterativos, 
simulações ou processamento de imagem, sendo então 
necessário haver uma capacidade de processamento
suficiente para realizar tais operações em tempo hábil.

Atualmente observa-se um grande progresso 
tecnológico relacionado à crescente evolução na 
velocidade de processamento, transmissão de dados e 
na capacidade de armazenamento dos computadores, 
ao tempo em que o mercado de computadores desktop 
ou estações de trabalho, cresce mais que o de 
supercomputadores. Ou seja, tais computadores ficam 
cada vez mais potentes e com preços acessíveis e, em 
contrapartida os supercomputadores permanecem a 
custo muito elevado. 

Soluções computacionais destinadas a fins 
científicos, geralmente eram ligadas a alto custo, até 
que em 1994, os pesquisadores da NASA, Thomas 
Sterling e Donald J. Becker desenvolveram uma nova 
arquitetura de computação destinada a alto 
desempenho, que suprisse as necessidades da área 
científica e que fosse também economicamente viável.
Surgiam então os Clusters Beowulf. “Este tipo de 
cluster é muito útil em aplicações científicas, assim 
como animações e efeitos destinados a filmes onde 
existe um gigantesco volume de dados a ser 
processado. O trabalho é dividido em pequenas partes, 
processado de forma distribuída e depois o quebra 
cabeças é montado, gerando o trabalho final.” [1]

Um cluster é um sistema que compreende dois ou 
mais computadores interligados através de uma rede 
que executam tarefas em conjunto de tal forma que, 
para quem o utiliza, tem a impressão de um único 
sistema. O sistema é formado pelo nó mestre (ou 
frontend) que tem por objetivo controlar o sistema, 
monitorar e distribuir as tarefas para os outros nós 
computacionais denominados escravos, cuja única 
função é processar as tarefas enviadas pelo nó mestre.
Os nós escravos não precisam de monitor e teclado, sua 

função é única e exclusivamente executar os processos 
recebidos pelo frontend (Fig. 1). Sendo assim o 
processamento ocorre de maneira distribuída por todos 
os nós da rede.

O objetivo deste trabalho é apresentar a 
implementação de um cluster de computadores no 
Laboratório de Computação Científica e Aplicada da 
UAG. No estágio inicial utilizamos a distribuição 
Cluster Knoppix.

Material e métodos

Um cluster tipo Beowulf tem como principais 
características o seu alto desempenho, comparável ao 
de supercomputadores, além do baixo custo de 
implementação, uma vez que os equipamentos que o 
compõem são encontrados a preços acessíveis ao 
mercado. Outro aspecto a ser levado em consideração
na implementação de um cluster Beowulf é o software 
utilizado, que deve ter elevado desempenho, 
confiabilidade e é gratuito em sua grande maioria,
sobre os quais estão instaladas diversas ferramentas que 
viabilizam o processamento paralelo, como é o caso 
das API’s MPI e PVM. Isto permite fazer alterações no 
sistema operacional Linux para dotá-lo de novas 
características que facilitam a implementação para 
aplicações paralelas. [2]

De modo geral, um cluster Beowulf nos permite 
alcançar taxas de processamento da ordem de gigaflops 
apenas com computadores comuns e Sistema 
Operacional de código-fonte livre. Em nosso caso 
utilizamos a distribuição Cluster Knoppix.

O Cluster Knoppix é baseado na distribuição 
Knoppix. Este sistema se caracteriza pela facilidade de 
implementação e de uso. É necessário a sua instalação 
em cada um dos nós da rede, seu servidor de 
gerenciamento, OpenMosix, se encarrega de configurar 
o cluster automaticamente.

Cada micro roda uma distribuição Linux completa, 
com um cliente OpenMosix que monitora o nível de 
carregamento dos demais nós da rede. O software 
inclui um conjunto de funções que "decidem" quais 
programas são bons candidatos a serem migrados, 
baseado no nível de carregamento do sistema e no tipo 



e quantidade de dados manipulados por eles. Outro 
aspecto que é levado em conta é o desempenho de cada 
micro disponível na rede: o software sempre procura o 
micro onde a tarefa possa ser processada mais 
rapidamente. A isso chamamos Migração Preemptiva, 
que é a descentralização de um nó com poucos recursos 
para nós que tenham uma maior disponibilidade para 
processamento, aumentando assim o desempenho do 
cluster. Dessa forma a divisão de processos não ocorre 
em mesma quantidade para cada nó do cluster, mas 
proporcionalmente à disponibilidade de cada um.

É preferível que o cluster seja homogêneo, ou seja, 
que todos os nós possuam as mesmas características, 
pois “No caso do particionamento de uma tarefa, ao se 
balancear a carga em um cluster homogêneo todos os 
computadores escravos deverão receber cargas iguais, 
pois cada um deles possui as mesmas características e, 
consequentemente, mesma capacidade de 
processamento” [3]. Assim, além de otimizarmos o 
desempenho do cluster, evitamos eventuais 
incompatibilidades entre o hardware das máquinas.

O cluster foi montado e testado com duas máquinas 
com as seguintes características:

 AMD Dual Core Athlon X2 2.2Ghz

 2 GB RAM

 80 HD

Ambas foram ligadas através de um ethernet switch 
10/100 e por um roteador 54 Mbps.

Resultados e Discussão

Pudemos observar que o procedimento de instalação 
do ClusterKnoppix  nos nós do cluster ocorreu de 
maneira  satisfatória. Nesse momento não houve 
nenhuma complicação e os passos a serem seguidos 
foram executados de forma bem intuitiva.

Logo depois de instalado o sistema nos nós
computacionais, e inicializadas as máquinas, o cluster é 
configurado automaticamente. Nesse ponto vale 
ressaltar a importância do roteador conectado ao 
switch, pois este irá gerar os ip’s das máquinas 
automaticamente. Na ausência do roteador, os ip’s 
seriam fixos e teriam de ser configurados manualmente 
nos arquivos de sistema de cada nó.

A ferramenta de gerenciamento OpenMosixView nos 
mostra, dentre vários outros dados, informações sobre 
o desempenho dos nós computacionais e processos em 
execução, confirmando assim que o procedimento de 
instalação foi realizado com sucesso. Outra importante 
ferramenta é o OpenMosixMigmon. Ela mostra todos 
os nós conectados ao cluster, assim como seus 
respectivos endereços de IP. Com ela podemos, por 
exemplo, migrar um processo realizado em um nó para 
outro. (Fig. 2).

Fizemos também testes com o objetivo de diminuir 
ainda mais o custo de implementação do cluster. Para 
isso resolvemos instalar o próprio sistema operacional 
Cluster Knoppix em um dispositivo removível. Para 
tanto, utilizamos um pendrive de 2 GB de capacidade, 

mais que suficiente para suportar os arquivos do 
sistema. Logo após o sistema instalado no pendrive, 
configuramos a sequência de boot de um dos nós para 
iniciar pelo dispositivo USB. O resultado foi mais que 
satisfatório, o sistema iniciou sem nenhuma 
complicação e o cluster funcionou perfeitamente, como 
se o sistema estivesse, de fato, instalado em um disco 
rígido. Com isso, podemos estender o procedimento a
outros nós computacionais, substituindo discos rígidos 
por pendrivers, diminuindo substancialmente o custo de 
implementação do cluster.

Em trabalhos futuros, além de implementar novos 
nós computacionais, iremos desenvolver algoritmos 
paralelizáveis e executá-los no cluster de modo a 
aproveitar toda sua eficácia.
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Figura 1. Representação de um cluster tipo 
Beowulf. [3]

Figura 2. Detalhe do OpenMosixMigmon mostrando os 
processos em execução e os nós integrantes do cluster. [1]


