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RESUMO

Os sistemas de processamentos distribuídos tem como função básica, dividir
a carga de serviço e utilizar elementos processadores interconectados por uma rede
de comunicação. O desenvolvimento de um software que contenha as funções
necessárias para realizar a distribuição de processamentos e cálculos matemáticos
em uma rede de computadores dispostos em anel e conectados pela porta serial, é a
proposta desta monografia. A distribuição tem como base, repartir entre estes
computadores, os cálculos que são realizados na etapa de treinamento de uma rede
neural artificial. A escolha de redes neurais atificiais para esta implementação, é
devido ao fato de que elas são sistemas essencialmente distribuídos com elevado
nível de paralelismo. A aplicação está dividida em três processos distintos, a rede
neural, o processo distribuidor de serviços e o processo executor de serviços. Os
processos da rede neural e do distribuidor são executados em um dos computadores,
já o processo executor fica rodando em cada um dos demais computadores. Duas
mensagens circulam pela rede, uma é o serviço a ser executado e a outra é a
resposta deste serviço. A transmissão da mensagem de uma máquina para a outra é
realizada de um byte por vez, cada byte recebido é colocado na área destinada à
mensagem de entrada até que todos os bytes que compõem a mensagem tenham
sido recebidos, a partir daí, esta mensagem é tratada de acordo com o seu tipo
(serviço ou resposta). Após o término do tratamento que é dado à mensagem, uma
nova mensagem pode começar a ser recebida. O processo distribuidor de serviços
possui funções para enviar os serviços, receber as respostas, verificar se todas as
respostas já chegaram, reenviar serviços cujas respostas demoram a chegar. O
processo executor de serviço possui funções para receber um serviço, verificar se o
serviço é para ser executado por ele, repassar o serviço que é para outra máquina,
executar um serviço e enviar a resposta, receber uma resposta vinda de outra
máquina e repassá-la. A aplicação foi implementada e vários testes foram realizados
em laboratório onde foi possível verificar os procedimentos de comunicação e
distribuição dos processamentos, e finalmente elaborar as conclusões e análise de
resultados.
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1. Introdução

Os sistemas computacionais da década de 80 apresentavam uma arquitetura

denominada centralizada devido ao fato de não existirem naquela época, redes

locais eficientes. À medida que as tecnologias computacionais evoluíam cada vez

mais com o passar dos anos, houve um aumento significativo do uso de

computadores por vários segmentos da sociedade, inclusive o uso doméstico após o

surgimento dos microcomputadores.

Toda essa mudança provocou o surgimento de redes locais mais eficientes, e

depois essas mesmas redes foram aos poucos sendo interligadas, a partir daí, novas

tecnologias foram surgindo e evoluindo a cada dia até o ponto de se ter a rede

mundial denominada de internet.

A constante evolução da tecnologia da informação, a necessidade das

empresas ficarem mais competitivas no mercado e os usuários ficando a cada dia

mais exigentes, fizeram com que novas soluções fossem buscadas para que os

processos ficassem mais ágeis, tudo isto, levou ao aprimoramento da divisão da

carga de trabalho computacional através de processamentos distribuídos e paralelos.

A evolução do software básico e das linguagens de programação,

possibilitou o avanço das implementações de programas de computador para redes

neurais artificiais, estas redes são técnicas de IA (Inteligência Artificial) e fazem

processamentos com elevado nível de paralelismo em seus cálculos matemáticos e

por isso podem ser implementadas utilizando processamento distribuído.
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Os capítulos desta monografia estão dispostos da seguinte maneira:

O capítulo 2 – “Sistemas Distribuídos” apresenta conceitos de

multiprocessadores, multicomputadores e conexões; das características de um

projeto de sistema distribuído; dos algoritmos de sincronização de relógios, que

fazem com que toda máquina que compõe o sistema, saiba a ordem dos

acontecimentos; dos algoritmos de exclusão mútua que determinam qual processo

pode fazer uso de uma região crítica (dispositivos compartilhados).

O capítulo 3 – “Redes Neurais Artificiais” apresenta a analogia entre o

neurônio biológico e o artificial, as diversas áreas onde essas redes são utilizadas, as

características e a arquitetura das redes em geral. Uma abordagem sobre redes

neurais artificiais backpropagation é realizada devido ao fato de que este modelo é

utilizado na aplicação que é implementada nesta monografia.

O capítulo 4 – “Implementação do processamento distribuído”

apresenta a descrição de como a aplicação foi desenvolvida; qual o hardware

utilizado para a criação da rede de computadores em anel; dos registradores de

controle existentes na porta serial; da identificação de cada máquina que compõe o

anel; da estrutura da mensagem que circula na rede; dos principais processos

responsáveis pela distribuição dos cálculos e a obtenção das respostas; das etapas do

desenvolvimento; dos resultados obtidos.

O capítulo 5 – “Conclusão” apresenta as conclusões finais e também

algumas sugestões para trabalhos futuros.
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2 Sistemas Distribuídos

O sistema centralizado, na década de 80 era mais utilizado devido a não

existência de redes locais eficientes. As empresas quando se viam na situação em

que seus equipamentos não estavam suportando a carga de trabalho dentro de um

tempo de resposta aceitável, tinham que resolver este problema adquirindo uma

máquina com a capacidade de processamento muitas vezes maior que a atual,

prevendo que ao passar do tempo, esta situação se repetiria. No sistema

centralizado, o processamento é em uma única máquina e esta depende da

quantidade de usuários que estão trabalhando simultaneamente para conseguir

atendê-los em maior ou menor tempo de processamento. Todo o sistema fica

paralisado quando ocorre algum problema, como por exemplo, um defeito no

hardware.

Com o aumento do uso dos microprocessadores e das redes locais mais

eficientes, é possível descentralizar o processamento onde cada estação de trabalho

existente na rede possui o seu próprio poder de processamento e sua memória. Com

isso, se uma determinada máquina tiver problema que cause a sua paralisação, o

sistema como um todo não ficará comprometido, podendo continuar funcionando

normalmente até a recuperação ou substituição da máquina paralisada. Existe

também a facilidade de crescimento do poder computacional, acrescentando mais

estações de trabalho na rede conforme a necessidade. Em relação às base de dados,

pode-se distribuí-las ou não, de acordo com os recursos oferecidos pelos sistemas

gerenciadores de banco de dados. Se não for possível distribuir, os dados ficam em

um local onde seja possível o acesso por todas as estações da rede. Se a distribuição

for possível, então os dados são levados às estações e depois este mesmo sistema
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gerenciador de banco de dados possui o recurso de sincronizar os dados da estação

com os dados centrais.

Impressoras e discos quando são compartilhados por toda a rede, traz o

benefício de baixar o custo com equipamentos. Outra facilidade que a rede

proporciona é a utilização de correio eletrônico, melhorando e agilizando a

comunicação entre as pessoas em alguns aspectos como: a) emissor e receptor não

precisam estar conectados simultaneamente para acontecer o envio da mensagem;

b) o usuário pode editar, repassar, responder e armazenar a mensagem recebida; c) a

diminuição do trânsito de papéis e a facilidade de anexar arquivos. Uma variação do

correio eletrônico, são os gerenciadores de mensagens rápidas que permitem uma

espécie de bate papo virtual onde não possuem toda a formalidade existente no

referido correio eletrônico.

2.1 A conexão entre as máquinas

Quando as máquinas da rede possuem memória compartilhada, ou seja, uma

única memória para todas as máquinas, denomina-se de multiprocessadores. Por

outro lado, quando a memória de uma máquina não é acessada por outra máquina,

denomina-se de multicomputadores. Essas máquinas podem estar ligadas utilizando

barramento que é um dispositivo capaz de conectar todas as máquinas da rede por

um único caminho à memória principal, ou utilizando a comutação que é um

dispositivo capaz de ligar todas as máquinas à vários módulos de memórias onde

cada módulo é uma subdivisão da memória principal.

2.1.1 Multiprocessadores ligados por barramento

Multiprocessadores que estão ligados por barramento, ficam com o

desempenho dependente da quantidade de máquinas existentes porque quanto maior

o número de máquinas, maior será o volume de dados que trafegam no barramento.

Acrescentando uma memória cache (memória de acesso rápido) entre o processador
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e o barramento pode-se melhorar o desempenho. O funcionamento desta memória

cache consiste em guardar os acessos realizados à memória principal, quando o

processador precisa de uma informação, ele solicita à memória cache, se ela

possuí-la já responde prontamente, se não, faz todo o processo de busca na memória

principal utilizando o barramento.

Para que a memória cache não fique com informações desatualizadas, ela

fica observando tudo que se passa pelo barramento, quando percebe que alguma

máquina mandou escrever em um endereço da memória principal e este endereço

consta de suas informações, ela substitui a informação velha pela nova. A figura 2.1

ilustra a conexão de multiprocessadores ligados por barramento.

TANENBAUM(1995, p.252).

Figura 2.1 Multiprocessadores ligados por barramento

2.1.2 Multicomputadores ligados por barramento

Multicomputadores que estão ligados por barramento provocam menos

tráfego que os multiprocessadores, isto se deve ao fato que a conexão se dá

processador com processador, não possuindo tráfego referente à memória. A figura

2.2 ilustra a conexão de multicomputadores ligados por barramento.

TANENBAUM(1995, p.254).
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Figura 2.2 Multicomputadores ligados por barramento

2.1.3 Multiprocessadores ligados por comutação

Na forma Crossbar (barras cruzadas), cada processador possui um ponto de

intercessão com cada módulo de memória, esta intercessão pode estar aberta ou

fechada. Se estiver fechada significa que o processador está fazendo uso daquele

módulo de memória naquele instante, se outro processador precisa acessar a mesma

memória, ele terá que esperar. A figura 2.3 ilustra a conexão de multiprocessadores

ligados por comutação Crossbar. TANENBAUM(1995, p.253).

Figura 2.3. Conexão por comutação crossbar

Entretanto, outro módulo de memória poderá estar sendo utilizado no

mesmo instante por outro processador. O número de intercessões existentes para n

processadores e n módulos de memórias é igual a n².

Outra forma utilizada é a rede ômega (letra do alfabeto grego) que possui

chaves com duas entradas e duas saídas possibilitando a conexão de qualquer
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processador a qualquer módulo de memória, então, para n processadores e n

módulos de memórias é preciso n estágios de comutação. TANENBAUM(1995,

p.253) disse: ” A construção de um sistema multiprocessador com memória

compartilhada, fortemente acoplado, e com um tamanho relativamente grande, é

uma tarefa difícil e muito cara”. A figura 2.4 ilustra a conexão de

multiprocessadores ligados por comutação ômega. TANENBAUM(1995, p.253).

Figura 2.4. Conexão por comutação rede ômega

2.1.4 Multicomputadores ligados por comutação

A topologia de rede em grade é obtida através da conexão de cada máquina

com todas as outras que estão subsequente a ela nas direções horizontal e vertical. O

número de conexões é 2 * (L² - L), onde L = quantidade de computadores em cada

lado. A figura 2.5 ilustra a conexão de multicomputadores ligados por comutação

em grade. TANENBAUM(1995, p.254).

Figura 2.5. Conexão por comutação em Grade
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Outra topologia é o hipercubo, que possui dimensão n. O exemplo mais

simples é o de dois cubos conectados, cada um possui oito vértices e doze arestas,

considera-se cada vértice sendo um computador e cada aresta uma conexão. O

número de computadores é obtido pela fórmula: nc = 2d onde, nc = número de

computadores e d = dimensão (terceira, quarta, quinta, ...). A figura 2.6 ilustra a

conexão de multicomputadores ligados por comutação hipercubo.

TANENBAUM(1995, p.254).

Figura 2.6. Conexão por comutação hipercubo

2.2 A importância do sistema operacional

Em sistemas distribuídos, as máquinas utilizam sistemas operacionais

idênticos ou não. Por este motivo precisam ter mecanismos que consigam efetuar as

trocas de mensagens. A facilidade que os sistemas operacionais de rede

proporcionam podem ser vistas em pequenos exemplos como copiar um arquivo de

um máquina para outra, imprimir um documento em uma impressora que está

ligada à qualquer máquina da rede ou executar programas que estejam localizados

em outra máquina.

2.3 Sistemas multiprocessadores de tempo compartilhado

Nestes sistemas, a execução dos processos é controlada por intermédio de

uma fila onde ficam os dados referentes aos processos inclusive o seu estado

(pronto, rodando ou espera). O estado rodando significa que o processo está sendo
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executado em algum dos processadores. O estado pronto significa que o processo

está pronto para ser rodado, mas que neste instante todos os processadores estão

ocupados. Um processador fica desocupado quando o processo que ele está rodando

chega ao final ou a fração de tempo liberada para o processo se esgota ou quando o

processo entra em estado de espera. O processo que passa para o estado de espera

será trocado por outro processo para que o processador não fique ocioso, quando o

processo sair do estado de espera, volta a fazer parte da fila com o estado pronto.

2.4 Características do projeto de sistema distribuído

Segundo TANENBAUM(1995, p.262) e KIRNER(1988, p.4), algumas

características importantes devem existir em um sistema distribuído.

2.4.1 Transparência

Quando os usuários enxergam todas as máquinas da rede como uma única

máquina trabalhando em tempo compartilhado, então o sistema é transparente. Um

exemplo é a execução de uma tarefa onde o sistema operacional se encarrega de

distribuir as partes dessa execução. Para o usuário fica somente a percepção que o

processo foi executado rapidamente. O usuário não sabe onde os recursos estão

localizados.

2.4.2 Flexibilidade

É a modificação dos sistemas operacionais centralizados (Kernel (núcleo)

monolítico) para um modelo mais flexível, utilizando o MicroKernel (núcleo

menor) que fornece apenas quatro serviços: a) Comunicação entre processos; b)

gerência de memória; c) gerência de processos e escalonamento; d) funções de

entrada e saída de baixo nível. Os outros serviços são prestados através de

servidores que podem ser instalados ou modificados sem a necessidade de religar a

máquina.
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2.4.3 Confiabilidade

A confiabilidade diz respeito a capacidade do sistema se manter em

operação. Este sistema deve ser capaz de manter a integridade dos dados, os

recursos devem ser usados através de permissões, e ainda ter suporte a tolerância a

falhas.

2.4.4 Desempenho

Os sistemas distribuídos tendem a executar tarefas com um desempenho

melhor do que no sistema centralizado. Mas como existem algumas variáveis como

tempo de envio e recepção de uma mensagem, deve-se verificar com cuidado se

realmente terá ganho na distribuição.

Um ponto que afeta o desempenho é a cooperação entre as máquinas, isto é,

quando um máquina recebe uma mensagem, ela envia uma cópia desta mensagem à

outra máquina para garantir que, se ela não conseguir terminar a tarefa, a outra

máquina realiza a tarefa. Se ela consegue terminar a execução, mandará mais uma

mensagem à outra máquina avisando que concluiu a tarefa.

2.4.5 Escalabilidade

É a capacidade de se acrescentar novos pontos na rede, deve-se tomar o

cuidado na distribuição para que uma mensagem não seja enviada a uma máquina

que esteja a quilômetros de distância sendo que existe uma a poucos metros e que

pode ser utilizada. Por outro lado, a escalabilidade é um ponto favorável no que diz

respeito a maior facilidade do uso de correio eletrônico por exemplo.

2.5 Uso de primitivas

Primitivas são recursos utilizados nas trocas de mensagens entre processos.
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Quando são do tipo bloqueadas (síncronas) fazem com que o processo chamador

fique paralisado até que a mensagem seja totalmente enviada. Se são do tipo não-

bloqueadas (assíncronas), o processo pode continuar sua execução independente se

a mensagem foi enviada ou não, mas somente pode modificar a área de memória

onde está a mensagem, quando a mesma terminar de ser enviada. KIRNER(1988, p.

145).

A garantia de que uma mensagem enviada chegará ao destino precisa ser

estabelecida de alguma forma, pois pode acontecer, no caso do uso de primitivas

síncronas, o chamador não continuar sua execução porque a mensagem não chegou

ao destino. Uma possibilidade é que haja uma comunicação entre o kernel receptor

dizendo ao kernel emissor que recebeu a mensagem, neste momento o processo

pode ser desbloqueado.

2.6 Chamada remota a procedimento

Conhecida como RPC (Remote Procedure Call - Chamada Remota a

Procedimento), foi proposta por BIRRELL e NELSON (l984, Vol.2, P.39-59), onde

um processo rodando em uma máquina pode chamar um procedimento que fica em

outra máquina, com possibilidade de passagem de parâmetros tanto de ida como de

retorno. A intenção da chamada remota a procedimento é a de parecer ao processo

chamador, que a mesma foi executada na própria máquina e que o processo

chamado não precisa saber quem solicitou sua execução. Para isto acontecer, todos

os procedimentos são colocados numa área denominada de stub (biblioteca de

códigos executáveis). Quando um procedimento é chamado, ele empacota os

parâmetros e pede ao Kernel que envie a mensagem, depois fica aguardando a

resposta. Do lado do servidor, também existe a área de stub, que recebe a

mensagem, desempacota os parâmetros e dispara a execução. Ao final da execução,

o resultado é empacotado e enviado de volta ao cliente que se encarrega de fazer o

desempacotamento e colocar os dados disponíveis para o processo.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


12

2.6.1 Parâmetros

A passagem dos parâmetros deve ser muito bem organizada porque se as

máquinas cliente e servidor são diferentes, é necessário que elas façam uma

conversão dos dados para a sua própria representação dos bytes. Isto será feito a

partir do tipo de cada parâmetro recebido como por exemplo: inteiro, caracter,

cadeia de caracter, ponto flutuante, etc... Uma informação é colocada na mensagem

indicando qual o formato dos caracteres, quando esta mensagem chega ao destino, o

receptor verifica se o formato é o mesmo que é utilizado por ele, se sim, a

conversão não é necessária, se não, a conversão será realizada. Uma solução

adotada no caso de vetores é que o emissor faz uma cópia do mesmo colocando-o

na mensagem, desta forma a máquina destino pode manipulá-lo e devolvê-lo à

origem.

2.6.2 Falhas na comunicação

Durante a comunicação nos sistemas distribuídos algumas falhas podem

ocorrer como as que são mostradas a seguir. TANENBAUM(1995, p.293),

KIRNER(1988, p.163).

Cliente não localiza o servidor: Isto pode acontecer se o servidor estiver

realmente fora do ar. Também quando a versão existente no stub do cliente esteja

diferente da versão do stub do servidor. O importante é que exista um mecanismo

de avisar ao cliente que houve a falha, seja através de variáveis globais ou códigos

de erros retornados.

Mensagem enviada pelo cliente foi perdida: Se o kernel possuir um

temporizador, ele pode determinar um tempo para receber a resposta da mensagem

enviada, caso este tempo expire, o kernel enviará a mensagem novamente

assumindo que o servidor não recebeu a primeira mensagem.
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Mensagem enviada como resposta foi perdida: Como mencionado acima, se o

cliente enviar novamente a mensagem, pode acontecer de que essa mensagem seja

tratada pelo servidor pela segunda vez. Considerando que foi a resposta que

demorou a chegar de volta ao cliente e que certas solicitações não podem ser

executadas mais de uma vez, pode-se usar o mecanismo de numerar cada

solicitação ou identificá-la como sendo uma transmissão ou retransmissão.

Servidor sai de atividade: Quando o servidor sair fora do ar, ele pode ter

executado o processo ou não, isto dificulta o cliente saber qual ação será tomada.

Ele pode esperar o servidor reiniciar ou tentar a conexão com outro servidor. Se o

cliente ficar tentando até receber uma resposta, corre o risco do procedimento ser

executado mais de uma vez. Se houver a desistência imediata, o cliente não saberá

se o procedimento foi ou não executado.

Cliente sai de atividade: Se o cliente sair do ar após uma chamada de

procedimento, esse processo estará rodando e não terá nenhum cliente esperando

por sua resposta, e o que é pior, poderá estar bloqueando recursos como arquivos,

impressoras etc. A proposta de NELSON (1981) apresentou 4 soluções:

1. Extermínio: o cliente armazena em disco todas as chamadas de

procedimento realizadas, quando ele retornar as atividades normais, ele

verifica quais chamadas estão com problemas e elimina todas elas.

2. Reencarnação: utilização de uma numeração de ciclos, ou seja, a cada boot

(reinicio) é enviado a todas às máquinas um ciclo novo. Com isto todos os

procedimentos que estiverem rodando com ciclos anteriores serão

eliminados. Caso o cliente ainda receba respostas de procedimentos com

ciclos anteriores, essas serão descartadas.

3. Reencarnação branda: quando uma máquina recebe a informação de um

ciclo novo, e ela possuir algum procedimento com ciclo anterior, verificará
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se consegue localizar o dono deste procedimento, se conseguir, este

processo não será eliminado.

4. Expiração: cada chamada de procedimento terá um tempo determinado

para sua execução, se esse tempo for insuficiente, então, acontecerá um

pedido de um tempo adicional. Com isso, se após a queda houver a espera

deste tempo antes de ficar novamente no ar, todos os processos terão seus

tempos expirados e serão eliminados.

2.6.3 Aspectos da implementação

O desempenho de um sistema distribuído deve ser uma preocupação quando

do desenvolvimento e implementação do mesmo devido ao fato de que a

comunicação entre os processos deve possuir uma boa velocidade.

Protocolos

A escolha do protocolo se dá a partir do princípio de que eles são orientados

à conexão ou não. Orientados à conexão são protocolos em que o cliente estabelece

a conexão com o servidor e o caminho por onde os pacotes passarão será sempre o

mesmo nas duas direções enquanto a conexão não finalizar-se. Não orientados à

conexão são protocolos em que não se tem um caminho predeterminado.

Normalmente se faz uso dos protocolos IP (Internet Protocol – Protocolo internet)

e o UDP (User Datagram Protocol – Protocolo de distribuição de uso geral) porque

já estão desenvolvidos e são aceitos em diversas redes já existentes. Uma

característica de cada protocolo é o tamanho máximo de cada pacote, com esta

limitação, dos dados a serem enviados são divididos em vários pacotes.

Confirmações

A técnica da confirmação do recebimento da mensagem pode ser implementada
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de algumas maneiras como:

1. Pare-e-espere: o cliente envia o próximo pacote somente após a

confirmação do recebimento do pacote anterior.

2. Em rajadas: o cliente envia todos os pacotes independente se já recebeu a

confirmação ou não, quando o servidor receber todos os pacotes, mandará

uma única confirmação.

3. Repetição Seletiva: quando o servidor faz o pedido de retransmissão

somente do pacote que teve sua recepção com problemas, isto diminui o

tráfego da rede.

2.7 Sincronização em sistemas distribuídos

A utilização do termo relógio, quando se fala em sincronização tem a

finalidade de expressar o momento em que os eventos acontecem durante o

processamento. Por exemplo, como o sistema pode decidir se um arquivo em uma

máquina A foi gravado antes ou depois de um outro arquivo que está em uma

máquina B? Considerando que cada máquina possui o seu próprio relógio e não se

tem a garantia de que eles estão exatamente iguais. Cada máquina possui circuitos

onde é implementado o controle do relógio, são cristais de quartzo que oscilam em

freqüências bem definidas.

Com cada máquina mantendo seu relógio atualizado, ainda não é certo que

elas estão no mesmo tempo, ou seja, é preciso que o sistema tenha dispositivos para

gerir as diferenças que certamente existem. Em um exemplo com valores pode-se

ver claramente o que acontece. Se duas máquinas iniciam os seus relógio com o

valor de 1000 e 1005 respectivamente, e a partir daí, a freqüência das duas for

exatamente igual, tem-se que a cada interrupção de tempo, esses números serão

incrementados de 1, passando para 1001 e 1006, 1002 e 1007, 1003 e 1008 e assim

sucessivamente. Realizando o sincronismo periodicamente, o sistema fica

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


16

conhecendo a diferença entre os relógios, podendo determinar a ordem dos eventos.

Um exemplo de sincronização é apresentado por STEVENS(1994, p.74-75),

mostrando que o ICMP (Internet Control Message Protocol – Protocolo de controle

de mensagem na Internet) usa uma mensagem do tipo requisição-resposta

possibilitando que uma máquina possa conhecer o tempo corrente de outra

máquina. O tempo é expresso em UTC (Coordinated Universal Time – Tempo

Universal Coordenado) que significa a quantidade de milisegundos desde 01 de

Janeiro de 1900.

A mensagem contém: a) o tempo original colocado pelo solicitante no

momento do envio; b) o tempo da recepção colocado pelo receptor no momento da

recepção; c) o tempo da resposta colocado pelo receptor no momento do envio da

resposta. O RTT (Round Trip Time – Tempo de viagem estimado) é o cálculo

aproximado do tempo que a mensagem gasta para fazer o percurso de ida e volta. A

figura 2.7 ilustra a ida e a volta da mensagem e os tempos em cada momento,

mostrando que a diferença é de 200 ms. STEVENS(1994, p.75).

Figura 2.7. Mensagem do tipo requisição-resposta
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2.7.1 Algoritmos de Sincronização de relógios

A seguir são apresentados alguns dos algoritmos que foram propostos ao

longo do tempo para que se consiga realizar a sincronização entre as máquinas.

Algoritmo de Lamport

LAMPORT(1978, p.558-564) apresentou um algoritmo para sincronização

dos relógios. Ele observou que para dois processos que não se interagem não é

preciso existir a sincronização.

O importante na sincronização é que todas as máquinas estejam de acordo

com a marcação de tempo única entre elas, mesmo que esta marcação não seja a

mesma do mundo real. Lamport definiu uma relação chamada “acontecimento-

anterioridade” assim: a à b lida como a acontece antes de b, que é obtida em

duas situações:

1) Se a e b são eventos no mesmo processo, e se a ocorre antes de b, então

tem-se que a à b é verdadeira

2) Se a é o evento de uma mensagem sendo enviada para um processo, e b

é o evento da mesma mensagem sendo recebida por um outro processo,

então a relação a à b é verdadeira

Denominando de T(a) , o tempo em que o evento a acontece e considerando

que todos os outros processos concordam com este tempo, a relação

“acontecimento-anterioridade” pode ser escrita como T(a) < T(b). O algoritmo

propõe que a mensagem enviada deve chegar ao destino com um tempo superior ao

tempo do emissor, esta mensagem leva consigo o tempo do momento do envio T(a),

com isso, o receptor pode compará-lo com o seu tempo T(b) da seguinte maneira:
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Se T(b) > T(a) então

Mensagem é recebida

Senão { T(b) = T(a) + 1

Mensagem é recebida }

A figura 2.8a ilustra o algoritmo sem a correção do tempo, e a figura 2.8b ilustra o

algoritmo com a correção do tempo. TANENBAUM(1995, p.319).

(a) Sem correção do tempo (b) Com correção do tempo

Figura 2.8. Demonstração do algoritmo de Lamport

Algoritmo de Cristian

CRISTIAN(1989, p. 146-158) apresentou um algoritmo onde o sistema

tenha uma máquina servidor de tempo, periodicamente cada uma das máquinas

envia uma mensagem a este servidor, perguntando o tempo atual. O servidor

reponde o mais rápido possível. Se a máquina requisitante tiver a necessidade de

atrasar ou adiantar o seu tempo, ela pode faze-lo gradativamente diminuindo ou

aumentando o valor que é incrementado a cada interrupção.
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A mensagem enviada ao servidor com a requisição, gasta um certo tempo de

ida e volta à máquina solicitante, a idéia é calcular este tempo e ajustar a resposta do

servidor de tempo. A máquina solicitante tem como obter os tempos inicial e final

de quando a mensagem saiu e retornou respectivamente, a partir daí, pode-se

calcular (T1 – T0) / 2 e somar ao tempo informado pelo servidor. A figura 2.9

ilustra a requisição do tempo ao servidor de tempo. TANENBAUM(1995, p.323).

Figura 2.9. Requisição do tempo ao servidor de tempo

Algoritmo de Berkeley

Esse algoritmo é o oposto do proposto por Cristian, ele foi

apresentado por GUSELLA e ZATTI(1989, p.847-853), o servidor de tempo

periodicamente faz consultas sobre o tempo atual de cada uma das máquinas, ele

envia o seu tempo e obtém como resposta a diferença que cada máquina está em

relação a ele. O servidor de tempo calcula o ajuste pela média dos tempos obtidos

como resposta, inclusive o seu próprio tempo. Esse ajuste é enviado a cada máquina

determinando um atraso ou adiantamento. A figura 2.10a ilustra a solicitação dos

tempos e a resposta, a figura 2.10b ilustra o envio do ajuste à cada máquina.

TANENBAUM(1995, p.324).
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(a) (b)

Figura 2.10. Algoritmo de Berkeley

2.7.2 Algoritmos para exclusão mútua

A exclusão mútua das execuções referentes às regiões críticas em um

sistema distribuído é realizada através das mensagens trocadas entre os processos,

alguns algoritmos foram propostos e estão demonstrados a seguir.

Algoritmo Centralizado

TANENBAUM(1995, p.325) descreve que um processo é eleito como

coordenador da região crítica. Quando um processo quer acessar a região crítica, ele

solicita ao coordenador que atende o pedido, então o processo começa a utilização

da região crítica e o coordenador coloca em uma fila todos os pedidos que chegam

solicitando a região que está em uso. A medida que a região crítica vai sendo

liberada, o coordenador autoriza o uso ao processo que está na fila. A figura 2.11

ilustra o algoritmo centralizado.
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Figura 2.11. Algoritmo centralizado

Algoritmo Distribuído

RICART and AGRAWALA(1981, p.09-17) apresentaram um algoritmo em

que o processo interessado em uma região crítica constrói uma mensagem contendo

informações como: nome da região crítica, o seu próprio número de processo e o

seu tempo corrente. Depois a envia à todos os processos inclusive a si mesmo. A

figura 2.12 ilustra este algoritmo. (TANENBAUM(1995, p.327))

Cada processo receptor fará as seguintes análises com relação à região crítica:

a) se não estiver executando-a e não pretende executá-la, responde OK

b) se estiver executando-a, não responde e guarda a requisição em uma fila

c) se pretende executá-la mas ainda não o fez, ele compara o tempo que

está na mensagem recebida com o tempo que está na mensagem que ele

enviou aos demais processos, quem tiver o tempo menor ganha a região

crítica e o perdedor fica na fila do processo ganhador.
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Figura 2.12. Algoritmo distribuído

Algoritmo em anel

TANENBAUM(1995, p.328) descreve que este algoritmo usa um anel

contendo todos os processos em uma ordem preestabelecida de maneira que cada

processo saiba qual é o processo que está posicionado a sua frente. Na inicialização

do anel, o primeiro processo recebe um token (sinal) que permite o acesso a região

crítica, esse token fica circulando por todos os processos que compõem o anel. Ao

recebê-lo, se o processo não quer entrar na região crítica, ele passa o token para o

processo a sua frente. Quando deseja entrar na região crítica, ele retém o token até

terminar de executar a região crítica, e em seguida passa para o processo a sua

frente.

Quando o token se perde pelo anel ou quando um processo sai do ar, o token

não será repassado e nenhum processo tem acesso a região crítica. Uma saída é a

implementação de que um processo sempre deve responder que recebeu o token,

assim, sem receber a resposta o processo tenta repassar o token para o segundo

processo mais adiante, pulando aquele que não respondeu. A figura 2.13 ilustra o

algoritmo em anel.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


23

Figura 2.13. Algoritmo em anel

2.7.3 Algoritmos Eletivos

É importante que nos sistemas distribuídos algum processo assuma a função

de coordenador. Os algoritmos eletivos tendem a eleger como coordenador, o

processo que possui o número de identificação de maior valor.

Algoritmo do Ditador

GARCIA-MOLINA(1982, p.48-59) propôs um algoritmo para que uma

eleição seja iniciada por um processo qualquer quando este percebe que o processo

coordenador não responde às solicitações que lhe são enviadas. A eleição segue os

seguintes passos que são vistos na figura 2.14. TANENBAUM(1995, p.330).

a) envia mensagem ELEIÇÃO a todos os processos com identificação

maior que a sua

b) se nenhuma resposta chegar, ele assume a coordenação
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c) se algum processo responder, este assume a eleição e inicia-se

novamente no passo a

Figura 2.14. Algoritmo do ditador

Algoritmo em anel

TANENBAUM(1995, p.331) descreve que os processos estarão em ordem

preestabelecida onde cada um saiba qual é o processo seguinte. Quando um

processo percebe que o coordenador está inativo, ele envia uma mensagem de

eleição com sua própria identificação, cada processo também coloca sua

identificação na mesma.

Quando a mensagem retorna ao processo que iniciou a eleição, ele muda a

mensagem para coordenador e faz o seu envio novamente para que todos os

processos saibam que o novo coordenador é aquele que possui a identificação mais

alta existente na mensagem. A figura 2.15 ilustra o algoritmo em anel.
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Figura 2.15. Algoritmo em anel

2.8 Sockets (Soquetes)

O dispositivo que tem como finalidade ser a interface entre o programa de

aplicação e o protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol

– Protocolo de Controle de Transmissão / Protocolo da Internet) é denominado de

socket. Foi inicialmente desenvolvido na universidade Berkeley cuja proposta foi

disponibilizar um conjunto de serviços que permitem aos programadores usarem o

protocolo TCP/IP sem maiores dificuldades (COMER 1995, p.6-7). Segundo

STEVENS (1994, p. 226), um socket é a combinação de um endereço IP mais o

número da porta. Então numa conexão tem-se quatro elementos: IP e porta origem e

IP e porta destino. A funcionalidade do socket consiste em estabelecer a

comunicação entre os processos. De uma forma dinâmica, os processos criam seus

sockets através de chamadas aos sistemas operacionais, e a partir daí podem

estabelecer a conexão entre eles.

É através dos sockets que os processos conseguem ler e escrever mensagens

fazendo assim a troca de informações que necessitam. No final, a conexão é desfeita

e os sockets são liberados.
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2.9 Conclusão

O capítulo apresentou algumas das principais características dos sistemas

distribuídos quanto à arquitetura física, projeto, comunicação entre processos, troca

de mensagens e sincronização entre as máquinas.

O crescimento da utilização da informática de uma maneira geral provocou

uma constante evolução em vários aspectos como hardware, software, profissionais

da área de informática, usuários e ambientes computacionais. Os computadores que

na década de 80 não tinham a possibilidade de se comunicarem através de redes

confiáveis, ficavam isolados e a troca de informações entre eles era muito mais

difícil do que é possível realizar nos dias de hoje. Essas informações precisavam ser

gravadas em meios magnéticos que eram levados fisicamente até o local onde

estava a outra máquina para que a mesma realizasse a leitura dos dados. Hoje é

possível enviar arquivos com muita facilidade através das redes.

Os softwares como os sistemas operacionais, as linguagens de programação,

as ferramentas e os próprios aplicativos desenvolvidos nas empresas, também

tiveram as suas evoluções e que podem ser vistas facilmente comparando os

ambientes antigos em modo texto com os atuais em modo gráfico.

Fatores como as evoluções citadas anteriormente e mais as expectativas de

agilidade nos processos, necessidade de melhoria na comunicação e a possibilidade

da divisão da carga de processamento, foram aos poucos provocando a evolução das

redes de computadores até ficarem confiáveis. Hoje essas redes se fazem presentes

tanto em pequenas como nas grandes instalações de ambientes computacionais.

Uma rede de computadores dá uma ótima visão da estrutura física dos

sistemas distribuídos, mas não é o bastante, é preciso existir software com

características distribuídas para que se possa usufruir dos recursos que se encontram

ali subdivididos. A distribuição do processamento é uma maneira de se conseguir
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atingir o objetivo final de uma aplicação, gastando menos tempo porque cada

máquina realiza uma parte do processo e todas ao mesmo tempo.

O capítulo a seguir refere-se às redes neurais artificiais que é uma das

técnicas de inteligência artificial. Redes neurais não é uma continuação do tema

sobre sistemas distribuídos apresentado neste capítulo, mas pode vir a usufruir da

arquitetura distribuída para resolver uma de suas etapas que diz respeito ao

treinamento.
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3 Redes Neurais Artificiais

Muitos estudos foram realizados para que se tentasse entender o

funcionamento do cérebro, que tem a capacidade de processar muitas informações

simultaneamente como por exemplo a visão e a audição, e tomar uma decisão em

um espaço de tempo muito pequeno. Além disso, ele tem a capacidade de

armazenar informações que podem ficar guardadas por muito tempo e podem ser

recuperadas a partir de uma informação recebida através da visão de um ambiente

qualquer ou através de um questionamento.

O movimento do corpo, o raciocínio, a noção de distância, a capacidade de

reconhecimento do ambiente, a capacidade de aprender constantemente, a

capacidade de responder a estímulos que lhe são oferecidos, são características

importantes do cérebro. Os pesquisadores de redes neurais artificiais trabalham para

que essas redes também possuam tais características.

As pesquisas levaram à caracterização dos neurônios como a parte

integrante do cérebro capaz de ajudar a obter as diversas respostas sobre o seu

funcionamento. Os milhões de neurônios existentes no cérebro possuem diversas

formas e tamanho e são constituídos de corpo celular e terminais sinápticos. Para

maiores detalhes veja SIMON(2001, p.34, figura 1.2).

Os neurônios são interligados uns aos outros através de conexões e terminais

sinápticos. Os impulsos entram pelos dentritos, são processados e depois o corpo

celular produz os impulsos que vão passar pelo axônio e chegar aos terminais

sinápticos que por sua vez estão ligados aos dentritos de outro neurônio e assim
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esses impulsos vão percorrendo toda a rede de neurônio em neurônio.

As redes neurais artificiais surgiram a partir da tentativa de resolver

problemas complexos usando modelos matemáticos que possuem a capacidade de

simular as funções dos neurônios biológicos. Esses modelos são implementados em

programas de computador e constituem basicamente das etapas de aprendizado,

armazenamento do conhecimento e respostas baseadas nesses conhecimentos às

requisições ou questionamentos.

Uma rede neural artificial é composta por unidades de processamento

interconectadas que trabalham juntas para que a solução de um problema seja

encontrada tanto nas informações que estão nela armazenada ou através da resposta

dada pela rede baseada no conhecimento que ela possui, ou seja, sua capacidade de

produzir saídas a partir de entradas inéditas. São sistemas caracteristicamente

paralelos.

3.1 Classificação em ordem cronológica

Existem diversos tipos de redes neurais artificias desde o início dos estudos

como é mostrado por FAUSETT (1999, p. 22-26), separando por década, nome da

rede e o pesquisador:

Década de 40

McCulloch-Pitts Neurons - Warren McCulloch e Walter Pitts

Hebb Learning - Donald Hebb

Décadas de 50 e 60

Perceptrons - Frank Rosenblatt

Adaline/Madaline - Bernard Widrow, Marcian Hoff
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Década de 70

Kohonen -Teuvo Kohonen

Anderson -James Anderson

Grossberg -Stephen Grossberg

Carpenter -Garil Carpenter

Década de 80

Backpropagation - David Parker, Lecun, Rumelhart, Hinton,

Williams, McClelland

Hopfield nets - John Hopfield

Neocognitron - Kunihiko Fukushima

Boltzmann Machine - Kirkpatrich, Gelatt, Vecchi, Geman, Ackley,

Hinton, Sejnowski, Szu,Hartley.

HardWare Implementation - Farhat, Psaltis,Prata, Paek, Silvilatti,

Mahowald, Mead

3.2 Utilização

A utilização das redes neurais artificiais vem crescendo muito em diversas

áreas como:

a) processamento de sinal para remover os ruídos de uma linha telefônica

b) controles de processos de manufatura

c) controle de processos de distribuição de energia

d) reconhecimento de padrões como é o caso de manuscritos que possuem

diversas formas e tamanhos, neste caso, a rede pode reconhecer os caracteres e

dígitos mesmo quando estão distorcidos ou incompletos

e) na medicina onde se pode guardar as ocorrências do dia a dia para quando a

rede for submetida por uma entrada que representa os sintomas de um paciente,

a mesma será capaz de responder qual será o melhor tratamento

f) produção da fala através da leitura de um texto emitindo a fonética corretamente

g) reconhecimento da fala através da identificação dos fonemas
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h) reconhecimento de objetos

3.3 As Características

Algumas características sobre as redes neurais artificiais ajudam a entender

como essas redes funcionam. (SIMON, p.29).

Não-Linearidade: quando a rede neural está distribuída pela rede de computadores

e atua em sistemas variantes no tempo ou sistemas não lineares.

Aprendizado supervisionado: que a partir de exemplos únicos de entrada, os

pesos sinápticos são modificados para diminuir a diferença entre a resposta obtida e

a esperada. A rede fica estável quando estas modificações nos pesos estão

insignificantes.

Adaptabilidade: é a facilidade de uma rede neural que está treinada para um

ambiente qualquer, ser retreinada acrescentando os novos fatos que surgem sem a

necessidade de mudar a sua arquitetura.

Capacidade de Generalização: a partir de entradas incompletas ou aquelas as

quais nunca foram objetos de treinamento da rede, ela ainda irá produzir uma saída

baseando-se em suas informações armazenadas.

Tolerância à falhas: caso um neurônio venha a sofrer uma paralisação, não

aparecerá grandes problemas devido a distribuição das informações que estão

armazenadas.

3.4 A arquitetura

A estrutura de uma rede neural artificial é formada por uma camada de

entrada, camadas intermediárias e uma camada de saída. Cada camada é composta
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por vários neurônios. Para maiores detalhes veja KOVÁCS(1996, p.40, figura 12).

A arquitetura das redes neurais artificiais está dividida quanto à sua estrutura,

em três classes, são elas:

3.4.1 Redes de camada única

É um tipo de rede conhecida como alimentada adiante, possuindo antes da

camada de neurônios, uma outra camada de neurônios de fonte, cuja função é

projetar sobre esses neurônios que estão à sua frente. O nome camada única é

devido ao fato de existir somente uma camada de nós com capacidade de

computação. Para maiores detalhes veja SIMON(2001, p.47, figura 1.15).

3.4.2 Redes de múltiplas camadas

Caracterizada pela existência de mais de uma camada que são denominadas

de ocultas e que se situam entre as camadas de entrada e de saída. Essas camadas

ocultas e seus neurônios também denominados de ocultos, possuem como entradas,

as saídas da camada anterior.

Uma rede neural é dita totalmente conectada se cada um dos neurônios de

cada camada está conectado a todos os neurônios da camada seguinte, se existir

pelo menos um neurônio não conectado, a rede neural é dita parcialmente

conectada. Para maiores detalhes veja SIMON(2001, p.48, figura 1.16).

3.4.3 Redes Recorrentes

São aquelas que possuem os laços de realimentação podendo ter camadas

ocultas ou não. A realimentação se dá a partir de cada neurônio enviando seu sinal

de saída para a entrada de cada um dos outros neurônios da mesma camada quando
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a rede for de apenas uma camada. Em redes com mais de uma camada ocorrerá a

auto-realimentação, ou seja, um neurônio envia seu sinal de saída apenas para a sua

própria entrada. Para maiores detalhes veja SIMON(2001, p.48, figura 1.17).

3.5 A aprendizagem

Uma rede neural deve possuir a capacidade de aprender a partir do seu

ambiente e estar sempre melhorando o seu desempenho com base no tempo e nas

medidas preestabelecidas. SIMON (2001, p.75) definiu a aprendizagem assim:

“Aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural

são adaptados através de um processo de estimulação pelo ambiente no qual a rede

está inserida. O tipo de aprendizagem é determinado pela maneira pela qual a

modificação dos parâmetros ocorre”.

Os algoritmos de treinamento possuem a preocupação de encontrar os

melhores ajustes para os pesos sinápticos. O treinamento das redes neurais utiliza

regras como a aprendizagem por correção de erro, aprendizagem baseada em

memória, aprendizagem hebbiana e aprendizagem competitiva. Para maiores

detalhes veja SIMON(2001, p.80).

3.6 Generalização

A capacidade de generalização de uma rede neural artificial é referente ao

correto mapeamento de entrada-saída. Um exemplo de uma rede neural com ótima

capacidade de generalizar, é quando o resultado apresentado pela rede baseia-se no

treinamento que ela obteve com dados de entrada similares ao que ela foi

questionada. Para maiores detalhes veja SIMON(2001, p.233, figura 4.19a).

Quando a capacidade de generalizar é considerada ruim, pode ser uma

consequência de um treinamento excessivo, que faz com que a rede armazene um
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número muito grande de informações. Para maiores detalhes veja SIMON(2001,

p.233, figura 4.19b).

Para uma boa generalização, a rede deve ter um mapeamento de entrada e

saída suave, ou seja, a escolha de uma função mais simples que consumirá menores

recursos computacionais. Usando a técnica da validação cruzada, pode-se

identificar qual o momento em que a rede está entrando em um treinamento

excessivo. A validação cruzada consiste em separar os dados do treinamento em um

conjunto de estimação e um de validação. Os dados de estimação são usados para o

treinamento da rede, este treinamento é periodicamente interrompido para que seja

usado o conjunto de validação para testar a rede.

3.7 Rede neural artificial de retropropagação

Basicamente é uma rede neural artificial de múltiplas camadas utilizando o

algoritmo de retropropagação do erro (error backpropagation) que é baseado na

regra de aprendizagem por correção do erro. Em cada neurônio existem dois sinais

identificados como sinal funcional e sinal de erro.

Os sinais funcionais propagam para frente e a medida que vão passando por

cada neurônio, serão calculados em função dos pesos estabelecidos. Os sinais de

erro propagam para trás e são originados por um neurônio de saída.

O algoritmo de retropropagação foi muito popularizado porque possui a

capacidade de resolver problemas mais difíceis e que não eram resolvidos em redes

neurais de uma camada. Hoje ele é muito utilizado e seu funcionamento é a partir

dos estímulos de entrada (sinais funcionais) que vão trafegando pela rede de camada

em camada até chegar na camada de saída, então o resultado obtido é comparado

com o resultado esperado extraindo desta comparação o erro propagando-o para trás

(sinais de erro) passando de camada em camada e modificando os pesos de cada

neurônio até chegar na primeira camada oculta.
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Sejam E[1..I], H[1..J] e S[1..K] as camadas de entrada, intermediária e de

saída respectivamente, onde I, J e K representam a quantidade de neurônios

existentes em cada uma delas. E também V[1..I][1..J] e W[1..J][1..K] as matrizes de

pesos das camadas intermediária e de saída respectivamente, tem-se:

Passo 1:
Inicializar as matrizes de pesos com valores aleatórios
pequenos.

Passo 2:
Enquanto a condição de parada for Falsa, faça os passos 3 a 7

Passo 3:
Preparar os valores do vetor de entrada E[1..I]

/* A propagação dos sinais funcionais */
/* Calculando a camada intermediária */
Passo 4:

Soma = 0.0
Para x = 1 até J faça

Para y = 1 até I faça
Soma = soma + ( E[y] * V[y][x] )

H[x] = 1.0 / ( 1.0 + exp (- soma) )

/* Calculando a camada de saída */
Passo 5:

Soma = 0.0
Para x = 1 até K faça

Para y = 1 até J faça
Soma = soma + ( H[y] * W[y][x] )

S[k] = 1.0 / ( 1.0 + exp (- soma) )

/* A retropropagação dos sinais de erros */
Passo 6:

Calcular a variação do erro da camada de saída
Atualizar a matriz de peso da camada de saída

Passo 7:
Calcular a variação do erro da camada intermediária
Atualizar a matriz de peso da camada intermediária

3.8 Virtudes e limitações da aprendizagem por

retropropagação

Os itens relacionados a seguir trazem uma visão de alguns aspectos

relacionados às virtudes e limitações da aprendizagem por retropropagação e podem
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ser vistos com maiores detalhes em SIMON(2001, p.252-259): Propriedades da

retropropagação, Cálculo simples, Descida estocástica do gradiente, Conexionisno,

Detecção de características, Aproximação de função, Eficiência computacional,

Análise de sensibilidade, Robustez, Convergência, Mínimos locais, Escalamento.

3.9 Conclusão

Este capítulo apresentou algumas características do cérebro as quais

despertaram em alguns pesquisadores, a possibilidade de treinar uma máquina

fazendo com que a mesma adquira conhecimentos e a partir daí, esta máquina ter a

capacidade de resolver problemas relacionados com o treinamento recebido por ela.

Algumas características importantes foram apresentadas juntamente com a

arquitetura dessas redes, demonstrando que uma rede neural artificial é constituída

de várias camadas sendo elas de entrada, intermediárias (podendo ser uma ou mais)

e saída.

A etapa do treinamento é que vai determinar qual o conhecimento que a rede

irá adquirir. Existem vários tipos de treinamento mas todos visam encontrar o

melhor ajuste para os pesos sinápticos. O treinamento pode chegar a gastar várias

horas ou vários dias dependendo do que se pretende ensinar à rede neural artificial.

Uma das características que se destaca em todos os modelos de redes

neurais, consiste no fato de que essas redes são sistemas distribuídos com elevado

nível de paralelismo. Por este motivo, uma rede neural de retropropagação será

utilizada nesta monografia para processar elementos em computadores ligados em

paralelo.
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4 Implementação do processamento distribuído

A aplicação que é apresentada neste capítulo faz a distribuição de cálculos

matemáticos que são realizados no treinamento de uma rede neural a partir dos

conceitos apresentados anteriormente sobre sistemas distribuídos.

Esta aplicação utiliza uma rede de computadores em anel conectados pelas

portas seriais COM1 e COM2, onde um dos computadores é escolhido para rodar o

programa distribuidor de serviços e os outros irão rodar o programa executor de

serviços. A figura 4.1 demonstra a rede utilizada.

Figura 4.1 – Rede de computadores em anel

Foi utilizado um software genérico de redes neurais de retropropagação, mas

algumas modificações foram realizadas no mesmo tanto em funções já existentes

como a criação de novas rotinas para a distribuição e a execução de serviços.
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Cada máquina que compõem o anel é identificada com um número único,

cada serviço enviado também é identificado com um número único, desta forma o

processo distribuidor consegue controlar qual é o serviço que está sendo enviado

para cada máquina, na chegada da resposta do serviço, esses dados são verificados

para que se tenha mais confiabilidade nas informações.

Todo byte que chega na porta serial provoca a interrupção do processador e

uma rotina é executada toda vez que isto acontece, esta rotina faz a leitura do byte

recebido e após o recebimento completo da mensagem, ela é tratada de acordo

com o seu tipo (serviço ou resposta).

O processo distribuidor de serviços possui funções como: enviar os serviços,

receber as respostas, verificar se todas as respostas já chegaram, reenviar serviços

cujas respostas não são recebidas dentro de um determinado tempo.

O processo de execução dos serviços possui funções como: receber um

serviço, verificar se o serviço é para ele, repassar o serviço que é para outra

máquina, processar um serviço enviando a sua resposta, receber uma resposta vinda

de outra máquina e repassá-la.

4.1 O Hardware

A estrutura de hardware montada para esta aplicação é de uma rede de

computadores em anel que estão conectados através das portas de comunicação

serial COM1 e COM2, o número de computadores varia de 2(dois) até N (onde N

pertence ao conjunto de números naturais), durante o desenvolvimento da aplicação
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foram utilizados 7(sete) computadores.

Um cabo é utilizado para fazer a conexão entre a porta de saída de uma

máquina e a porta de entrada na outra máquina e levando em consideração que a

última máquina será conectada à primeira, então a formação do anel está concluída.

Foi estabelecido que os dados trafegam no anel somente em uma direção, mas nada

impede do tráfego ser bidirecional. A figura 4.2 ilustra esta conexão.

Figura 4.2 – Diagrama da rede de computadores em anel

Considerando que a proposta desta monografia é a criação de um ambiente

com baixo custo, cada máquina está utilizando hardware e software básicos, sem a

necessidade da mesma possuir monitores de vídeo, teclado e harddisk. Sua

inicialização é através de um disquete que já contenha o sistema operacional, o

programa a ser executado e o arquivo de configuração.

4.2 As Mensagens

Duas mensagens circulam pelo anel, uma é identificada como o serviço a ser

executado e a outra como sendo a resposta da execução do serviço. A tabela 4.1
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mostra a estrutura da mensagem.

Tabela 4.1 – Estrutura da mensagem que circula pelo anel

Sequência Campo Descrição
1 Inicio da mensagem Contém o caracter ‘[‘
2 Tipo Contém os caracteres ‘S’(serviço) ou

‘R’(resposta)
3 Origem Identificação da máquina que enviou um serviço

ou uma resposta
4 Destino Identificação da máquina que recebe um serviço

ou uma resposta
5 Vetor1 Primeiro vetor de informações. Quando se tratar

de uma resposta, esta vai estar no primeiro
elemento deste vetor

6 Vetor2 Segundo vetor de informações
7 Índice1 Número do serviço
8 Final da mensagem Contém o caracter ‘]’

O acesso à mensagem se dá de duas maneiras, a primeira é na forma de

cadeia de caracteres quando da sua transmissão e recepção de uma máquina para

outra, a segunda é na forma numérica quando da manipulação dos valores para

efetuar os cálculos necessários.

4.3 A Porta Serial

Toda informação que trafega pela porta serial seja ela o envio ou a recepção

da mensagem, será sempre de um byte por vez. A porta serial pode ser configurada

para transmitir até a velocidade de 115.200 bps (bits por segundo). A porta

destinada à recepção dos dados é configurada para ativar a interrupção do

processador toda vez que chegar um byte, neste momento é realizada a leitura do

dado recebido. Se o byte recebido é o caracter de final de mensagem, o controle de

chegada de mensagem será ativado para que ela seja tratada. O tratamento que é

dado à mensagem será detalhado na descrição de cada um dos processos.
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O conector do tipo DB9 é um dos recursos para que se tenha acesso à porta

serial, ele possui 9 pinos e cada pino possui uma função como mostra a tabela 4.2:

SANTOS(1989, p.257).

Tabela 4.2 – Demonstração dos pinos do conector DB9

Pino Sigla Descrição
1 CD Portadora de dados detectada
2 RX Recepção de dados
3 TX Transmissão de dados
4 DTR Terminal pronto
5 GND Terra de sinal
6 DSR Modem pronto
7 RTS Permissão para transmitir
8 CTS Permissão concedida
9 RI Indicador de sinal de ring

Todos os cabos utilizados na comunicação foram confeccionados durante a

fase de teste da aplicação à medida que se acrescentava máquinas ao anel. A

proporção é de um cabo para cada máquina utilizada no anel. O cabo utiliza dois

conectores DB9 tipo fêmea e cada fio do cabo ligou dois pinos como é mostrado na

tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Ligação dos pinos entre dois conectores DB9

Origem Destino
2 - RX 3 – TX
3 – TX 2 – RX

4 – DTR 6- DSR
5 – GND 5 – GND
6 – DSR 4 – DTR
7 – RTS 8 – CTS
8 – CTS 7 – RTS

Conforme descrito por SANTOS(1989, p.258-262), cada porta serial possui

registradores que permitem habilitar e identificar as interrupções, configurar as

características da comunicação (tamanho da palavra, paridade, número de bits de

parada), controlar os sinais do modem, verificar os erros na transmissão, verificar o
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estado do modem. Cada registrador possui 8 bits que são configurados de acordo

com a necessidade de uso da porta, cada bit é ativado quando recebe o valor 1, e

desativado quando recebe o valor 0. Os bits de cada registrador são numerados de 0

a 7 da direita para a esquerda.

O registrador IER (Interrupt Enable Register – Registrador de habilitação de

interrupções) permite a habilitação de 4 interrupções.

Tabela 4.4 – Registrador IER

Bit Valor Descrição
7 0
6 0
5 0
4 0
3 1 Habilita interrupção de estado do modem
2 1 Habilita interrupção de estado da linha
1 1 Habilita interrupção na transmissão
0 1 Habilita interrupção na recepção

O registrador IIR (Interrupt Identification Register – Registrador de

Identificação de Interrupção) indica se existem interrupções pendentes e qual o tipo

de interrupção que ocorreu.

Tabela 4.5 – Registrador IIR

Bit Valor Descrição
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0

00 Estado do modem recebido
01 Pronto para transmitir outro caracter
10 Dado recebido

2 e 1

11 Estado da linha recebido
0 Existe interrupção pendente0
1 Não existe interrupção pendente
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O registrador LCR (Line Control Register – Registrador de Controle da

linha) indica as características da comunicação.

Tabela 4.6 – Registrador LCR

Bit Valor Descrição
7 0 Acesso ao divisor de taxa de transmissão
6 0 Habilita sinal de break

000 Sem paridade
001 Paridade ímpar
011 Paridade par
101 Paridade alta

5, 4 e
3

111 Paridade baixa
0 1 stop-bits2
1 2 stop-bits
00 Palavra de 5 bits
01 Palavra de 6 bits
10 Palavra de 7 bits

1 e 0

11 Palavra de 8 bits

O registrador MCR (Modem Control Register – Registrador de Controle do

modem) permite controlar os sinais do modem.

Tabela 4.7 – Registrador MCR

Bit Valor Descrição
7 0
6 0
5 0
4 1 Ativa retorno da interface
3 1 Out2 para habilitar interrupções
2 0 Out1 – saída auxiliar
1 1 Ativa RTS
0 1 Ativa DTR

O registrador LSR (Line Status Register – Registrador de estado da linha)

permite verificar erros na transmissão, se o buffer de transmissão está vazio e se o

dado foi recebido.
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Tabela 4.8 – Registrador LSR

Bit Valor Descrição
7 0
6 1 Serializador de bits vazio
5 1 Buffer de transmissão vazio
4 1 Sinal de break recebido
3 1 Erro de estrutura
2 1 Erro de paridade
1 1 Erro de sobreposição
0 1 Dado recebido

O registrador MSR (Modem Status Register – Registrador de estado do

modem) indica os sinais do modem.

Tabela 4.9 – Registrador MSR

Bit Valor Descrição
7 1 Idem ao bit 3 do MCR
6 1 Indicador de ring
5 1 Estado do DSR
4 1 Estado do CTS
3 1 Variação do sinal de dados recebido
2 1 Variação do indicador de ring
1 1 Variação do DSR
0 1 Variação do CTS

4.4 A identificação das máquinas

A máquina onde rodam os processos da rede neural e a distribuição dos

serviços é previamente identificada com o número 0 (zero), as demais onde rodam

os processos de execução dos serviços são identificadas com um número que varia

de 1 até a quantidade de máquinas que formam o anel. Esta identificação deve estar

no arquivo de configuração e será conhecida pelo processo de distribuição para

controlar o envio do serviço e a chegada da resposta.

4.5 O arquivo de configuração

O arquivo de configuração é do tipo texto e será lido no início da execução
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dos processos. Este arquivo deve existir em cada máquina que compõe o anel. Se o

seu conteúdo for por exemplo: “DISTRIBUIR=S; MAQUINAID=5;”, significa que

a distribuição será realizada e que o número da máquina onde o processo se

encontra é 5.

4.6 O Software

O software está escrito em linguagem C e está dividido em três processos

distintos que são: a) a rede neural, b) a distribuição dos serviços, c) a execução dos

serviços. A figura 4.3 mostra os processos distribuídos. A figura 4.4 ilustra como é

realizada a distribuição dos cálculos matemáticos.

Figura 4.3 – Processos distribuídos

O apêndice A contém os fluxogramas.

O apêndice B contém o código fonte do programa da configuração da porta

serial e do tratamento da interrupção.

O apêndice C contém o código fonte do programa do processo distribuidor de

serviços.

O apêndice D contém o código fonte do programa do processo executor de

serviços.

O apêndice E contém trechos do código fonte do programa da rede neural,

onde houveram modificações.
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Vetor de entrada Máquina 1 recebe o serviço, faz o cálculo e envia
a resposta

[ v1 1 v1 2 v1 3 v1 4 v1 5 v1 6 v1 7 v1 8 v1 9 v1 10 v1 11 ] a1 1
a2 1
a3 1
a4 1
a5 1

Matriz da Camada Intermediária [ v1 1 v1 2 v1 3 v1 4 v1 5 v1 6 v1 7 v1 8 v1 9 v1 10 v1 11 ] * a6 1
a7 1

a1 1 a1 2 a1 3 .... a1 n a8 1
a2 1 a2 2 a2 3 .... a2 n a9 1
a3 1 a3 2 a3 3 .... a3 n a10 1
a4 1 a4 2 a4 3 .... a4 n a11 1
a5 1 a5 2 a5 3 .... a5 n
a6 1 a6 2 a6 3 .... a6 n
a7 1 a7 2 a7 3 .... a7 n Máquina 2 recebe o serviço, faz o cálculo e envia
a8 1 a8 2 a8 3 .... a8 n a resposta
a9 1 a9 2 a9 3 .... a9 n a1 2
a10 1 a10 2 a10 3 .... a10 n a2 2
a11 1 a11 2 a11 3 .... a11 n a3 2

a4 2
a5 2

[ v1 1 v1 2 v1 3 v1 4 v1 5 v1 6 v1 7 v1 8 v1 9 v1 10 v1 11 ] * a6 2
a7 2
a8 2
a9 2
a10 2
a11 2

Máquina N recebe o serviço, faz o cálculo e envia
Vetor para guardar as respostas a resposta

a1 n
[ r1 1 r1 2 r1 3 ....... r1 n ] a2 n

a3 n
a4 n
a5 n

Calcular a camada de saída [ v1 1 v1 2 v1 3 v1 4 v1 5 v1 6 v1 7 v1 8 v1 9 v1 10 v1 11 ] * a6 n
a7 n
a8 n

Calcular o erro, atualizar os dados da a9 n
matriz e do vetor a10 n

a11 n

Processo distribuidor

Para todas as colunas da matriz, envia os
serviços e recebe as respostas. Cada
resposta que chega provoca o envio de
uma outra coluna.

Figura 4.4 – Demonstração da distribuição dos cálculos matemáticos
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4.7 O tratamento da interrupção

Esta rotina é comum aos processos de distribuição e execução dos serviços

ficando a cargo de cada um deles realizar as verificações necessárias quanto a

mensagem recebida. Através da configuração da porta serial, é determinado que,

sempre que um byte chegar, uma interrupção no processador será ativada e o

controle de execução passa para a rotina especificada para tal.

Esta rotina vai pegar todos os bytes que estão chegando e colocá-los na área

destinada à mensagem de entrada independente de ser um serviço (mensagem com

tipo ‘S’) ou uma resposta (mensagem com tipo ‘R’). Um índice é usado para

controlar a posição que o byte recebido ocupará na mensagem.

Quando o índice chega ao limite do tamanho da mensagem ou o byte de final

de mensagem chegar em sua posição correta, o controle de chegada de mensagem é

ligado para que um dos processos possa realizar o tratamento da mensagem, a partir

daí, se algum byte for recebido terá que ser desprezado até que um dos processos

desligue o controle de chegada de mensagem, momento este em que a rotina de

interrupção passa a colocar os bytes recebidos novamente na área destinada à

mensagem.

Isto não dá a garantia de que a próxima mensagem será recebida corretamente

visto que quando o controle de chegada de mensagem é desligado por um dos

processos, a máquina anterior do anel pode estar enviando um byte que está

localizado em qualquer posição na mensagem e não necessariamente na posição de

início.

Este problema foi resolvido da seguinte maneira: a toda chegada de um byte,

se o primeiro byte da mensagem for diferente do caracter de início de mensagem

significando que a mensagem já começou errada, então, todo a mensagem será

apagada e o seu índice será colocado em zero. Este procedimento garante que a
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qualquer momento a mensagem será iniciada corretamente pelo caracter de início

de mensagem. A figura A.2 no apêndice A contém o fluxograma do processo de

interrupção.

4.8 O processo da rede neural

Como já foi mencionado anteriormente, não foi desenvolvido nesta

monografia o software da rede neural, apenas foram incorporadas novas rotinas em

um software já existente, pois o objetivo é a distribuição dos serviços. Quando no

arquivo de configuração está determinando que não é para usar a distribuição, o

programa fica executando na sua forma original em uma única máquina.

Quando o processo da rede neural está em execução, a rotina de treinamento

da rede é executada inúmeras vezes. Basicamente, este treinamento consiste de

cálculos matemáticos realizados entre matrizes. A figura 4.5 mostra que a rede

neural está treinando a função seno.

Figura 4.5 – Treinamento da rede neural

O programa foi alterado para chamar o processo de distribuição de serviços e
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quando a distribuição obter todos os resultados dos cálculos distribuídos, o controle

volta para o processo da rede neural que continua a ser executado normalmente.

4.9 O processo de distribuição de serviços

Este processo utiliza um vetor contendo as informações necessárias sobre

cada máquina que compõe o anel, estas informações são: a identificação, o estado

(livre ou ocupada), o número do serviço que vai ser executado, o contador de tempo

para a espera da resposta (este contador serve para determinar o reenvio do serviço

caso a resposta não seja recebida).

Algumas funções são realizadas determinando o ciclo de vida do processo,

são elas: enviar os serviços para as máquinas que compõem o anel, receber as

respostas, verificar se todas as respostas já chegaram, reenviar serviços cujas

respostas não chegaram.

Como já foi citado anteriormente, a distribuição é de uma matriz e um vetor,

então para cada coluna da matriz o processo deve identificar uma máquina que está

no estado livre, montar a mensagem de serviço com as informações básicas, todos

os elementos da coluna da matriz e todos os elementos do vetor. Feito isto pode-se

enviar a mensagem pela porta de saída.

Constantemente, este processo está verificando se o controle de chegada de

mensagem está ligado, se estiver, ele faz a verificação de algumas informações

como: a) se a mensagem é uma resposta b) se o destino é o seu número c) se a

máquina de origem possui algum serviço pendente e de número igual ao da

resposta. Estando tudo certo, a resposta é armazenada na posição referente ao

número do serviço que foi realizado e o estado da máquina de origem da resposta é

alterado para livre e um novo serviço pode ser enviado a mesma. Se existir alguma

divergência na verificação, então a mensagem será desprezada. Desprezando ou não

a mensagem, o controle de chegada de mensagem é desligado.
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A verificação de uma resposta em atraso se dá a partir de um tempo

estipulado no programa. Cada serviço enviado possui um contador de tempo, aquele

que atingir o limite estabelecido sem que sua resposta tenha sido recebida, será

reenviado e seu contador será colocado em 0(zero) recomeçando a contagem. Nos

testes realizados durante o desenvolvimento, foi observado que quanto maior o

número de máquinas existentes no anel, maior deve ser o valor estabelecido para a

espera da resposta.

Após o envio do último serviço, o processo faz uma verificação se todas as

respostas já chegaram, se ainda existir resposta pendente, fica aguardando ou

reenviando serviços até obter todas as respostas. Somente depois de estar com todas

as respostas, é que ele pode devolver o controle da execução para o processo da

rede neural. A figura A.3 no apêndice A contém o fluxograma do processo de

distribuição dos serviços.

4.10 O processo de execução dos serviços

Este processo possui algumas funções como receber um serviço, verificar se o

serviço é para ele, repassar o serviço que é para outra máquina, processar o serviço

destinado á sua máquina, enviar a sua resposta, receber uma resposta vinda de outra

máquina, repassar essa resposta.

Constantemente, este processo está verificando se o controle de chegada de

mensagem está ligado, se estiver, ele faz a verificação de algumas informações

existentes na mensagem para determinar se chegou corretamente, caso não esteja

correto, esta mensagem será desprezada. Quando estiver correta, ela será tratada da

seguinte maneira: a) se for um serviço para este processo, ele será realizado e então

é montada a mensagem de resposta que é enviada pela porta de saída, b) se for uma

resposta vinda de outra máquina ou um serviço destinado à outra máquina,

simplesmente os enviará pela porta de saída. A figura A.4 no apêndice A contém o

fluxograma do processo de execução do serviço.
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4.11 As etapas da construção dos programas

A aplicação apresentada neste capítulo teve durante a fase de

desenvolvimento, várias etapas, começando por uma que envia um único byte de

uma máquina para outra. Primeiramente, um cabo foi construído para fazer a

ligação entre duas máquinas, foram criados dois programas em linguagem C, um

para enviar o byte e o outro para receber o byte e mostrá-lo na tela.

Em outra etapa foi acrescentado aos programas, a capacidade de enviar uma

string (cadeia de caracteres) e mostrá-la na tela. Durante os testes, muitas tentativas

foram realizadas e devido aos programas não apresentarem uma certa estabilidade

no envio e recebimento da string, foram criados mais dois programas utilizando as

linguagens C e Assembler para que se pudesse analisar outras maneiras de trabalhar

com a porta serial.

Seguindo o planejamento de evolução da aplicação, uma nova funcionalidade

foi incorporada aos programas, então foi montado um ping-pong com esta string, ou

seja, uma das máquinas iniciava enviando a string para a outra, a partir daí, essa

string volta para a máquina de origem, que por sua vez, devolve a string

novamente, e assim sucessivamente até o programa ser interrompido quando

alguma tecla for pressionada.

A partir daí, foram feitos novos testes como enviar uma string contendo

valores a serem somados, onde a máquina receptora da mensagem identifica os

operandos, executa o cálculo e devolve a resposta.

O desenvolvimento da aplicação foi evoluindo de tal maneira que a cada teste

um novo passo era dado rumo à aplicação final. Muitos experimentos aconteceram

principalmente em relação a estrutura da mensagem a ser enviada pelo anel. Uma

das primeiras tentativas para colocar na mensagem, um vetor de elementos do tipo

numérico, foi criando um outro vetor de string e cada elemento do vetor numérico
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foi copiado para o vetor de string já com a devida conversão do tipo de dado.

Quando a mensagem chega na máquina de destino, a conversão de string para

numérico se faz necessária, para que se possa efetuar os cálculos matemáticos.

Uma das mensagens que foram testadas tinha uma quantidade fixa de

caracteres para comportar cada valor numérico a ser enviado, isto provocou alguns

problemas porque a conversão de variáveis numéricas para string apresentava

tamanhos diferentes entre os valores convertidos. Este problema foi resolvido

criando uma nova estrutura de mensagem onde o maior diferencial entre todas as

outras já testadas, ficou a cargo do caracter ‘!’ (ponto de exclamação), que tinha a

finalidade de separar cada informação que era colocada na mensagem.

Isto facilitou a montagem da mensagem da seguinte forma: inicia a

mensagem com um separador, depois cada informação colocada na mensagem é

seguida de um separador. Na recepção da mensagem, o processo converte cada

informação que está entre dois separadores para o tipo esperado, não importando

quantos bytes esteja ocupando.

Em todas as estruturas testadas para a mensagem, foi verificado que havia

uma manipulação muito grande das variáveis e também de conversões de um tipo

de dado para outro. Uma maneira encontrada para diminuir esta manipulação, foi a

utilização de uma área de mensagem do tipo struct (estrutura), que pudesse ser

acessada por dois ponteiros distintos, ou seja, um ponteiro de estrutura acessando os

campos no momento de efetuar os cálculos, e um ponteiro de caracteres acessando

byte a byte no momento de enviar e receber a mensagem.

Isto trouxe um ganho muito grande no aspecto de diminuir a quantidade de

linhas de código dos programas e também diminuindo o esforço computacional

quando do tratamento da mensagem, dispensando o uso de separadores e

diminuindo o overhead (quantidade de caracteres gastos nos controles da

mensagem). O apêndice B possui o código fonte que contém as linhas referentes a
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este assunto.

4.12 Resultados obtidos

O ambiente montado para efetuar o teste da aplicação foi um anel com 7(sete)

computadores Pentium(r)MMX 200MHz. Os fatores mais relevantes que

determinaram o alcance do objetivo proposto pela aplicação foram a estrutura da

mensagem, a recepção dos bytes pela rotina de interrupção, o tratamento do estado

da linha de comunicação, a configuração da porta serial, a definição de um tempo

para a chegada da resposta, a inutilização de protocolos com defeitos, o reenvio de

serviços cujas respostas demoram a chegar, o controle da chegada de todas as

respostas.

Foi realizada uma apuração do tempo de execução (em segundos) para que

se pudesse realizar uma análise do comportamento do processamento distribuído

feito pela aplicação. As variáveis levadas em consideração foram: a mesma

quantidade de distribuições em todos os testes (fixada em 500, dividido em 10

vezes de 50) e a quantidade de computadores no anel. O número máximo de

computadores disponíveis foi 7(sete). Então a marcação dos tempos iniciou com 1

máquina e a cada máquina acrescentada ao anel, um novo tempo foi apurado. Para

cada conjunto de máquinas, eram executadas 500 distribuições apurando o tempo

de 50 em 50 para que no final pudessem ser extraídos o menor tempo, o maior

tempo, e a média dos tempos das 10 apurações.

A relação entre a quantidade de máquinas e o tempo gasto (em segundos) na

execução está mostrado na tabela 4.10 e na figura 4.6. O valor de 110.000 (cento e

dez mil) operações matemáticas é encontrado a partir da seguinte fórmula: A * B *

C, onde A = 22 multiplicações e adições em cada serviço distribuído, B = 100

serviços distribuídos a cada iteração, C = 50 iterações.
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Tabela 4.10 – Tempos apurados nas execuções (em segundos)

Quantidade
de máquinas

Marcações
versus

quantidade
de iterações

Quantidade
de operações
matemáticas

Menor
tempo

Maior
tempo

Tempo
médio

Média
dos

tempos
médios

1 10 x 50 110.000 0,11 0,17 0,13 0,13

2 10 x 50 110.000 127,93 129,13 128,63 64,38

3 10 x 50 110.000 202,78 205,04 204,00 166,31

4 10 x 50 110.000 220,64 238,10 226,36 215,18

5 10 x 50 110.000 204,05 208,93 206,57 216,46

6 10 x 50 110.000 219,10 231,29 223,98 215,27

7 10 x 50 110.000 252,44 265,24 258,08 241,03

Figura 4.6 – Gráfico dos tempos apurados

Verifica-se no gráfico da figura 4.6 que a relação entre o número de máquinas

e o tempo gasto não se apresenta de forma linear e sim na forma exponencial,

demonstrando uma tendência de que esse tempo pode diminuir conforme um

número maior de máquinas que formam o anel.

4.13 Conclusão

A aplicação desenvolvida nesta monografia implementou alguns dos

conceitos de sistemas distribuídos como a transparência, a escalabilidade, a troca de

mensagens, a confirmação do recebimento da mensagem através da mensagem de
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resposta e falhas na comunicação.

Quando os testes estavam sendo realizados utilizando somente duas

máquinas, o comportamento dos processos tinha uma boa estabilidade em seu

funcionamento devido ao fato de que quando um processo estava enviando os bytes,

a única tarefa realizada pelo outro era a do recebimento, somente depois de receber

toda a mensagem é que os cálculos eram processados. Enquanto isto, o processo

emissor ficava esperando a resposta para somente depois enviar outra mensagem,

percebe-se que havia um acontecimento de cada vez.

Quando os testes passaram a utilizar mais de duas máquinas, o

comportamento dos processos apresentou uma certa instabilidade no recebimento

da mensagem, aos poucos os programas foram sendo melhorados em relação à

configuração da porta serial juntamente com a rotina de interrupção. Esta

instabilidade se deu pelo fato de que com mais de duas máquinas no anel, o

processo distribuidor envia mensagens sucessivamente, então, cada máquina passa a

ter suas funções executadas praticamente em paralelo. A primeira é a de receber os

bytes que estão chegando, a segunda é repassar a mensagem caso não seja para ela,

a terceira é processar o serviço que está na mensagem e enviar sua resposta.

Conforme a análise do gráfico da figura 4.6, todos os testes utilizando o

processamento distribuído gastaram mais tempo do que o processamento realizado

em uma única máquina, mas não se teve aqui a pretenção de na primeira

experiência com processamento distribuído, conseguir que o tempo fosse menor, a

finalidade desta monografia é adquirir conhecimentos para trabalhos futuros.
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5 Conclusão

O objetivo da aplicação desenvolvida nesta monografia foi atingido levando

em consideração que inúmeros processamentos que são executados

seqüencialmente, foram transferidos para outras máquinas conseguindo assim que

se tenha um processamento distribuído e paralelo em um ambiente de baixo custo.

O tempo é uma variável sempre presente em sistemas distribuídos, porque

implicitamente o próprio termo já traz uma expectativa de que o processamento

deva ser mais rápido. Existem variáveis que influenciam no resultado final como o

tempo gasto para que a mensagem seja enviada, falhas na comunicação, a

confirmação do recebimento da resposta. No caso da aplicação desenvolvida, a

maior taxa de transmissão usando porta serial é de 115.200 bps (bits por segundo),

essa taxa é baixa quando comparada com outras redes que estão na faixa de 100

Mbps (Mega bits por segundos) à 1 Gbps (Gigabits por segundo).

Na aplicação desenvolvida, várias tentativas foram realizadas para que fosse

possível ter a melhor maneira para criar, enviar e receber a mensagem, sempre

levando em consideração que se utilizasse o menor esforço computacional.

Quando o processo executor de serviços está efetuando cálculos de uma

mensagem, não pode receber nenhum byte de outra mensagem porque a área de

memória ainda não foi liberada, neste momento se alguns bytes são perdidos até

que ele possa voltar a receber uma mensagem, significa que a mensagem será

recebida incompleta e será desprezada. Esta situação provoca o reenvio do serviço
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influenciando no aumento do tempo gasto.

A pouca quantidade de máquinas utilizadas durante as fases de

desenvolvimento e de testes finais, não possibilitou realizar uma estatística mais

precisa onde se pudesse analisar melhor, os tempos de processamentos em relação à

quantidade de máquinas utilizadas na rede.

Novas experiências podem ser realizadas enfatizando diminuir o tempo

gasto pelo processamento distribuído. Utilizando rede de comunicação com maior

velocidade de transmissão, modificando a mensagem para que ela tenha um número

maior de serviços de uma só vez. Quando se conseguir diminuir este tempo, as

redes neurais artificias podem ser muito beneficiadas de forma que o tempo gasto

em seu treinamento poderá ser reduzido, melhorando em muito a sua performance.

Seguem como sugestões para trabalhos futuros, a implementação dos

algoritmos clássicos para sincronização de relógios; fazer uma implementação

utilizando conexão por comutação ao invés da rede em anel; substituir os

computadores por microcontroladores podendo baixar mais o custo do projeto;

desenvolver uma aplicação utilizando a internet onde já está incorporado todo o

controle do envio e recebimento de mensagens e ainda possuem a velocidade de

transmissão de dados muito maior do que se tem nas portas seriais.
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Apêndice A – Fluxogramas

Início do processo
da rede neural

Iniciar as matrizes
de pesos

Preparar vetor de
entrada

Usar a
distribuição?

Calcular a camada
intermediária

Calcular a camada
de saída

Calcular o erro

Terminou a
distribuição?

Enviar mensagem
contendo o serviço

a ser executado

Receber a
mensagem

Processar o serviço
e enviar mensagem

contendo a
resposta

Controlar o envio de
serviços e o

recebimento das
respostas

s

s

n

n

Figura A.1 - Fluxograma dos processos
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Início

O byte foi
recebido?

Controle de chegada
de mensagem ligado?

Ler o byte e colocá-lo
na área da
mensagem

Primeiro byte da
mensagem é igual ao

caracter [

Ler o byte na
porta e

desprezá-lo

Ativar o EOI (fim de
interrupção)

Final

Toda a mensagem
foi recebida?

Limpar a área da
mensagem

1

1

n

s

n

n

s

n
1

s

Ligar o controle de
chegada de
mensagem

1

s

Figura A.2 - Fluxograma do processo de interrupção
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Início

Iniciar o vetor de
máquinas do anel

Controle de
chegada de

mensagem está
ligado?

s

n

Guardar a
resposta do

serviço

Colocar a máquina
que enviou a

resposta, no estado
livre

Desligar o
controle de
chegada de
mensagem

Incrementar o controle de
tempo, para todas as máquinas

que estão ocupadas

Alguma máquina estourou
o limite de tempo?

Reenviar a
mensagem de

serviço

1

1

n

s

Existe máquina livre? 1
n

sExiste serviço a
ser distribuído?

Enviar mensagem
de serviço para a

máquina livre

Mudar o estado da
máquina para

ocupado

s

n

1

Existe alguma
resposta pendente?

s
1

n

Retornar ao
processo da rede

neural

Figura A.3 - Fluxograma do processo distribuidor de serviço
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Início

Controle de
chegada de

mensagem está
ligado?

n

s

Mensagem recebida OK?

Desligar o controle
de chegada de

mensagem

s

n

Mensagem é uma
resposta?

s

sDestino da mensagem é
outra máquina?

s

n

Repassar a
mensagem para a
próxima máquina

n

Executar o serviço
recebido

Enviar a mensagem
de resposta para a
máquina de origem

do serviço

Figura A.4 - Fluxograma do processo de execução de serviço
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Apêndice B – Configuração da porta serial e a

rotina de interrupçao

//-----------------------------------------------------------------
// Definicao da classe Porta Serial e a Tratamento de Interrupcao
//-----------------------------------------------------------------
// Porta IRQ Bit Ender.Vetor Int. Ativar Int.
// COM1 (IRQ4) 4 0x0C 0xEF
// COM2 (IRQ3) 3 0x0B 0xF7
// COM3 (IRQ4) 4 0x0C 0xEF
// COM4 (IRQ3) 3 0x0B 0xF7
//------------------------------------------------------

#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <iostream.h>
#include <ctype.h>
#include <mem.h>
#include<time.h>

#define NNEntrada 11 //Numero de Neuronios na Camada de Entrada
#define QTDEESPERA 10000 //tempo de espera da chegada da resposta
#define QTDEMAQ 10
#define INICIOPROTOCOLO "["
#define FINALPROTOCOLO "]"
#define SERVICO "S"
#define RESPOSTA "R"
#define ERROSLINHA 0x1E // 00011110b
#define BUFFERVAZIO 0x20 // 00100000b
#define DADORECEBIDO 0x01 // 00000001b

#define PORTAENTRADA 0x3F8
#define VetorInterrupcao 0x0C //endereco rotina interrupcao COM1

#ifdef __cplusplus
#define __CPPARGS ...

#else
#define __CPPARGS

#endif

int TRATARBUFFER = 0;
int indbuf = 0;

typedef struct estProtocolo1
{ char Inicio, Tipo;

int Origem, Destino;
float Vetor1[NNEntrada], Vetor2[NNEntrada];
int Indice1;
char Final, Nada;
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};

estProtocolo1 *ptrEstProtocoloEnt1 =
(estProtocolo1*) malloc( sizeof(estProtocolo1));

estProtocolo1 *ptrEstProtocoloSai1 =
(estProtocolo1*) malloc( sizeof(estProtocolo1));

char *ptrStrProtocoloEnt1, *ptrStrProtocoloSai1;

//-------------------------------------------------------
class PortaSerial
{
public:

PortaSerial();
void Configurar(int parPorta);
void EscreverT();
void EscreverB(char Saida);

private:
int PortaId, regIER, regIIR, regLCR, regMCR, regLSR, regMSR;
char NomePorta[10];
char Caracter;

};

//-------------------------------------------------------
void interrupt (*VetorAnterior)(__CPPARGS);

void interrupt TratarInterrupcao(__CPPARGS)
{
//// disable();
char c;
while(1)

{
c = inportb(PORTAENTRADA + 5);
if ( ((c & ERROSLINHA) != 0) ||

((c & BUFFERVAZIO) == 0) ||
((c & DADORECEBIDO) == 0) )
continue;

else
break;

}

if (TRATARBUFFER != 0)
{ c = inportb(PORTAENTRADA);
}

else
{
if ( (indbuf <= 0) || (indbuf >= sizeof(estProtocolo1)) )
{
indbuf = 0;
memset(ptrEstProtocoloEnt1, 0, sizeof(estProtocolo1));

}
ptrStrProtocoloEnt1[indbuf] = inportb(PORTAENTRADA);
if (ptrEstProtocoloEnt1->Inicio != INICIOPROTOCOLO[0])

{
indbuf = 0;
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memset(ptrEstProtocoloEnt1, 0, sizeof(estProtocolo1));
}

else
{ indbuf++;
if ( (indbuf >= sizeof(estProtocolo1)) ||

(ptrEstProtocoloEnt1->Final == FINALPROTOCOLO[0]))
{

TRATARBUFFER = 1;
indbuf = 0;

}
}

}

// enviando o EOI (end of interrupt) para o IF (interrupt flag)
outportb(0x20,0x20);

//// enable();
}

//-------------------------------------------------------
void RotinaCtrlBreak()
{
outportb(PORTAENTRADA + 1 , 0);
outportb(0x21,(inportb(0x21) | 0x10)); // desabilitando IRQ4
setvect(VetorInterrupcao, VetorAnterior);
free(ptrEstProtocoloEnt1);
free(ptrEstProtocoloSai1);
exit(0);

}

//-------------------------------------------------------
PortaSerial::PortaSerial()
{
}

//-------------------------------------------------------
void PortaSerial::Configurar(int parPorta)
{

if (parPorta == 1)
{ PortaId = 0x3F8;

strcpy(NomePorta, "COM1");
}

else
{ PortaId = 0x2F8;

strcpy(NomePorta, "COM2");
}

regIER = PortaId + 1;
regIIR = PortaId + 2;
regLCR = PortaId + 3;
regMCR = PortaId + 4;
regLSR = PortaId + 5;
regMSR = PortaId + 6;
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//-------------------------------------------------------
// Configuracao da velocidade de transmissao em bps
// O bit 7 do regLCR deve estar igual a 1
// Velocidade P.baixa(PortaId) Parte alta(regIER)
// 1200 0x60 0x00
// 2400 0x30 0x00
// 4800 0x18 0x00
// 9600 0x0C 0x00
// 19200 0x06 0x00
// 38400 0x03 0x00
// 57600 0x02 0x00
// 115200 0x01 0x00
//-------------------------------------------------------
// Configuracao dos bits do regLCR
// 0=tamanho da palavra 1 { ( 00=5 01=6 )
// 1=tamanho da palavra 2 ( 10=7 11=8 ) }
// 2=stop bits (0=um, 1=dois)
// 3=habilita paridade (0=desabilita, 1=habilita)
// 4=paridade par
// 5=mantem bit de paridade em 0 ou 1
// 6=habilita sinal de break
// 7=acesso ao divisor de baud-rate
//-------------------------------------------------------

if (parPorta == 1)
{ VetorAnterior = getvect(VetorInterrupcao);
setvect(VetorInterrupcao, TratarInterrupcao);

}

outportb(regIER, 0); // desabilita interrupcoes
outportb(regLCR, 0x80); // bit 7 igual a 1 para ativar baud-rate
outportb(PortaId, 0x01); // divisor parte baixa
outportb(regIER, 0x00); // divisor parte alta
outportb(regLCR, 0x03); // bit 7 igual a 0

// palavra=8 bits, paridade=N, stop-bits=1
outportb(regIIR, 0xC7); // registro de controle fifo
outportb(regMCR, 0x0B); // ativa OUT2, DTR, RTS

//habilitar interrupcao da com1 no IMR (interrupt mask register)
//0=habilita 1=desabilita
// Origem codigo fonte
// IRQ0 08H timer
// IRQ1 09H teclado
// IRQ2 0AH reservada
// IRQ3 0BH com2 0xF7 11110111
// IRQ4 0CH com1 0xEF 11101111
// IRQ5 0DH hd
// IRQ6 0EH disquete
// IRQ7 0FH impressora
outportb(0x21,(inportb(0x21) & 0xEF));
if (parPorta == 1)

outportb(regIER, 0x01); //ativando Interrupcao na recepcao
}
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//-------------------------------------------------------
void PortaSerial::EscreverT()
{ int i=0;
for (i=0; i < sizeof(estProtocolo1); i++)

{ EscreverB(ptrStrProtocoloSai1[i]);
}

}

//-------------------------------------------------------
void PortaSerial::EscreverB(char Saida)
{
while(1)

{ if (kbhit())
RotinaCtrlBreak();

// outportb(regMCR, 0x0B); // ativa OUT2, DTR, RTS
// Caracter = inportb(regMSR);
// if ( (Caracter & 0x10) == 0 ) //00010000 CTS
// { continue;
// }

Caracter = inportb(regLSR);
if ( (Caracter & ERROSLINHA) != 0 ||

(Caracter & BUFFERVAZIO) == 0 )
continue;

else
break;

}
outportb(PortaId, Saida);

}

//-------------------------------------------------------
PortaSerial pe;
PortaSerial ps;
int intPortaEntrada, intPortaSaida, intMaquinaId;
char chrDistribuir;

struct estMaquina
{ int intMaquinaId;

char strStatus;
int intIndice1;
int intQtdeEspera;

};
struct estMaquina estIdentifMaq[QTDEMAQ];

//-----------------------------------------------------
void IdentificarMaquinasDaRede()
{ int i;
for (i = 0; i < QTDEMAQ; i++)

{ estIdentifMaq[i].intMaquinaId = 0;
estIdentifMaq[i].strStatus = 'L';
estIdentifMaq[i].intIndice1 = -1;
estIdentifMaq[i].intQtdeEspera = 0;

}
estIdentifMaq[0].intMaquinaId = 1;
estIdentifMaq[1].intMaquinaId = 2;
estIdentifMaq[2].intMaquinaId = 3;

}
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Apêndice C – Processo distribuidor de serviços

/*--------------------------------------------------------------
// Processo distribuidor de servicos
/*--------------------------------------------------------------
void ProcessarDistribuicao (float h[NNIntermediaria])
{ int intSemResp, intMaqDest, intInd, k, i, iS, iR;
float Resp;
k = 0;

IdentificarMaquinasDaRede();
while(1)
{
if (kbhit())

RotinaCtrlBreak();
if (TRATARBUFFER == 1)
{if ((ptrEstProtocoloEnt1->Inicio == INICIOPROTOCOLO[0]) &&

(ptrEstProtocoloEnt1->Final == FINALPROTOCOLO[0]) &&
(ptrEstProtocoloEnt1->Tipo == RESPOSTA[0]) &&
(ptrEstProtocoloEnt1->Destino == intMaquinaId) )
{
for (i = 0; i < QTDEMAQ; i++)
{ if ( (estIdentifMaq[i].intMaquinaId ==

ptrEstProtocoloEnt1->Origem) &&
(estIdentifMaq[i].intIndice1 ==

ptrEstProtocoloEnt1->Indice1))
{ estIdentifMaq[i].strStatus = 'L';
estIdentifMaq[i].intIndice1 = -1;
estIdentifMaq[i].intQtdeEspera = 0;
break;

}
}

if (i < QTDEMAQ)
{ iR = ptrEstProtocoloEnt1->Indice1;
Resp = ptrEstProtocoloEnt1->Vetor1[0];
h[iR] = 1.0 / (1.0 + (float)exp(-Resp));

}
}

TRATARBUFFER = 0;
}

for (i = 0; i < QTDEMAQ; i++)
{ if ( (estIdentifMaq[i].intMaquinaId != 0) &&

(estIdentifMaq[i].strStatus != 'L') )
estIdentifMaq[i].intQtdeEspera++;

}
intSemResp = -1;
iS = -1;
for (i = 0; i < QTDEMAQ; i++)
{ if ( (estIdentifMaq[i].intMaquinaId != 0) &&

(estIdentifMaq[i].strStatus != 'L') &&
(estIdentifMaq[i].intQtdeEspera >= QTDEESPERA) )

{
iS = i;
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intSemResp = estIdentifMaq[i].intIndice1;
intMaqDest = estIdentifMaq[i].intMaquinaId;
break;

}
}

if (intSemResp == -1)
{ for (i = 0; i < QTDEMAQ; i++)

{ if ( (estIdentifMaq[i].intMaquinaId != 0) &&
(estIdentifMaq[i].strStatus == 'L') )

{ iS = i;
intMaqDest = estIdentifMaq[i].intMaquinaId;
break;

}
}

}

if (iS != -1)
{ if (intSemResp != -1)

{ intInd = intSemResp;
MontarServico1(intSemResp, intMaqDest);

}
else
{ k++;
if (k < NNIntermediaria)
{ intInd = k;
MontarServico1(k, intMaqDest);

}
else
{ k = NNIntermediaria;
for (i = 0; i < QTDEMAQ; i++)
{ if ( (estIdentifMaq[i].intMaquinaId != 0) &&

(estIdentifMaq[i].strStatus != 'L') )
break;

}
if (i >= QTDEMAQ)
break;

else
continue;

}
}

ps.EscreverT();
estIdentifMaq[iS].strStatus = 'E';
estIdentifMaq[iS].intIndice1 = intInd;
estIdentifMaq[iS].intQtdeEspera = 0;

}
}

}
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//-------------------------------------------------------
void MontarServico1(int k, int Dest)
{ int i;
memset(ptrEstProtocoloSai1, 0, sizeof(estProtocolo1));
ptrEstProtocoloSai1->Inicio = INICIOPROTOCOLO[0];
ptrEstProtocoloSai1->Tipo = SERVICO[0];
ptrEstProtocoloSai1->Origem = intMaquinaId;
ptrEstProtocoloSai1->Destino = Dest;
for (i = 0; i < NNEntrada; i++)
{ ptrEstProtocoloSai1->Vetor1[i] = v[i][k];
ptrEstProtocoloSai1->Vetor2[i] = Si[i];

}
ptrEstProtocoloSai1->Indice1 = k;
ptrEstProtocoloSai1->Final = FINALPROTOCOLO[0];

}
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Apêndice D – Processo executor de serviços

/*--------------------------------------------------------------
// Processo executor de servicos
/*--------------------------------------------------------------
void ProcessarMaquinaEscrava()
{
float Soma;
int i;
clrscr();
while(1)
{
if (kbhit())

RotinaCtrlBreak();
if (TRATARBUFFER == 1)
{if ((ptrEstProtocoloEnt1->Inicio != INICIOPROTOCOLO[0]) ||

(ptrEstProtocoloEnt1->Final != FINALPROTOCOLO[0]) ||
( (ptrEstProtocoloEnt1->Tipo != SERVICO[0]) &&
(ptrEstProtocoloEnt1->Tipo != RESPOSTA[0]) ) )

{
printf("\nDesprez. protocolo com defeito %c %c %c",

ptrEstProtocoloEnt1->Inicio,
ptrEstProtocoloEnt1->Tipo,
ptrEstProtocoloEnt1->Final);

}
else
{ if (ptrEstProtocoloEnt1->Tipo == RESPOSTA[0])

{ *ptrEstProtocoloSai1 = *ptrEstProtocoloEnt1;
ps.EscreverT();
////printf("\nRepassei Resposta %d",

ptrEstProtocoloEnt1->Indice1);
}

else if (ptrEstProtocoloEnt1->Destino != intMaquinaId)
{ *ptrEstProtocoloSai1 = *ptrEstProtocoloEnt1;
ps.EscreverT();
//printf("\nRepassei Servico %d",

ptrEstProtocoloEnt1->Indice1);
}

else
{printf("\nServico %d", ptrEstProtocoloEnt1->Indice1);
Soma = 0.0;
for (i = 0; i < NNEntrada; i++)
{ Soma += ptrEstProtocoloEnt1->Vetor1[i] *

ptrEstProtocoloEnt1->Vetor2[i];
}

MontarResposta1(Soma);
ps.EscreverT();
printf(" Resp. %d %f", ptrEstProtocoloSai1->Indice1,

ptrEstProtocoloSai1->Vetor1[0]);
}

}
TRATARBUFFER = 0;
}

}
}
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//-------------------------------------------------------
void MontarResposta1(float Soma)
{
memset(ptrEstProtocoloSai1, 0, sizeof(estProtocolo1));
ptrEstProtocoloSai1->Inicio = INICIOPROTOCOLO[0];
ptrEstProtocoloSai1->Tipo = RESPOSTA[0];
ptrEstProtocoloSai1->Origem = intMaquinaId;
ptrEstProtocoloSai1->Destino = ptrEstProtocoloEnt1->Origem;
ptrEstProtocoloSai1->Indice1 = ptrEstProtocoloEnt1->Indice1;
ptrEstProtocoloSai1->Vetor1[0] = Soma;
ptrEstProtocoloSai1->Final = FINALPROTOCOLO[0];

}
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Apêndice E – Partes do processo da rede neural

referentes à distribuição

• 
• 
• 

//------------------------------------------------------------
// rotina da distribuicao colocada no inicio da rotina Main
//------------------------------------------------------------

ptrStrProtocoloEnt1 = (char*) ptrEstProtocoloEnt1;
ptrStrProtocoloSai1 = (char*) ptrEstProtocoloSai1;
memset(ptrEstProtocoloEnt1, 0, sizeof(estProtocolo1));
memset(ptrEstProtocoloSai1, 0, sizeof(estProtocolo1));
memset(tempos, 0, sizeof(tempos));

LerArquivoDeConfiguracao('M');

// Testando se vai usar a distribuicao
if (chrDistribuir == 'S')

{
pe.Configurar(intPortaEntrada);
ps.Configurar(intPortaSaida);
if (intMaquinaId == 0) //distribuidor de serviços
{

IdentificarMaquinasDaRede();
}

else
{

beep(); beep(); beep(); beep(); beep();
beep(); beep(); beep(); beep(); beep();

//// chamar o processo executor de servico
ProcessarMaquinaEscrava();
RotinaCtrlBreak();

}
}

//------------------------------------------------------------

• 
• 
• 
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//------------------------------------------------------------
// rotina chamada pela rotina supervisiona-treinamento
//------------------------------------------------------------

void Treinamento_da_rede(float h[NNIntermediaria])
{
float Soma;
int i,j,k;

//------------------------------------------------------------
// Testando se vai usar a distribuicao

if (chrDistribuir == 'S')
//// chamar o processo distribuidor de servico
ProcessarDistribuicao(h);

else
{ for (k=1; k< NNIntermediaria; k++)

{ Soma=0.0;
for (i=0; i< NNEntrada; i++)

Soma+=v[i][k]*Si[i];
h[k] = 1.0/(1.0 + (float)exp(-Soma));

}
}

h[0] = 1;
for (j=0; j < NNSaida; j++)
{

Soma=0.0;
j=0;
for(k=0; k<NNIntermediaria; k++)
Soma+=w[k][j]*h[k];

u[j] = 1.0/(1.0 + (float)exp(-Soma));
}

}
//------------------------------------------------------------
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